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The Inhibitory Effect of Artemisa quttensis Extract on norA Efflux Pump
in Ciprofloxacin Resistant Staphylococcus aureus Strains Using Ethidium
Bromide and Real-Time PCR Methods
Amir Mirzaie1*, Ali Asghar Bagheri Kashtali1, Hassan Noorbazargan2, Seyed Ataollah Sadat Shandiz3
1

Abstract

2

Background and Objectives: norA efflux pump is one of the
mechanisms of ciprofloxacin resistance in Staphylococcus aureus
strains, and finding natural herbal compounds with the ability to inhibit
efflux pumps is one of the recent challenges. The aim of this study was
to determine the inhibitory effect of Artemisa quttensis extract on norA
efflux pump gene expression in ciprofloxacin resistant S. aureus
strains.
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Methods: At first, A. quttensis ethanolic extract, was prepared by
ethanol solvent. Then, existence of norA efflux pump was detected in
10 ciprofloxacin resistant clinical strains of S. aureus using polymerase
chain reaction (PCR) method. Moreover, anti-efflux activity of the
extract was determined using ethidium bromide method. Finally, after
treatment of isolates with Sub-MIC concentration of the extract, norA
gene expression level, was evaluated using real-time PCR method.
Results: The PCR results showed that all of the strains had norA efflux
pump, and and ethidium bromide method revealed that the A. quttensis
extract had inhibitory effect on resistant strains that had norA efflux
pump. Moreover, real-time PCR results showed that norA gene
expression level was down-regulated by Sub-MIC concentrations of
the extract in the ciprofloxacin resistant isolates.
Conclusion: Considering the anti-efflux pump effect of A. quttensis
extract, it seems that this extract has the potential to be used as a native
plant in pharmaceutical industries.
Keywords: Artemisia quttensis; Staphylococcus aureus; NorA efflux
pump.
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مقاله پژوهشي
)(Original Article

اثر مهاری عصاره گیاه  Artemisia quttensisبر روی پمپ افالکس  norAسویههای مقاوم
به سیپروفلوکساسین استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از روش اتیدیوم بروماید و Real
Time PCR
3

امیر میرزایی ،*1علی اصغر باقری کشتلی ،1حسن نوربازرگان ،2سید عطااله سادات شاندیز
1گروه زیستشناسی ،واحد رودهن،

چکیده

دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران.

زمینه و هدف :یکی از مکانیسمهای مقاومت به آنتیبیوتیک سیپروفلوکساسین در سویههای

2دانشکده فناوریهای نوین پزشکی،

استافیلوکوکوس اورئوس ،وجود پمپ افالکس  norAمیباشد و یافتن ترکیبات طبیعی گیاهی با

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،

قابلیت مهار پمپهای افالکس نیز یکی از چالشهای اخیر است .هدف از این مطالعه ،تعیین اثر

تهران ،ایران.

مهاری عصاره گیاه درمنه از گونه  Artemisia quttensisبر روی پمپ افالکس  norAدر

3گروه زیستشناسی ،واحد تهران
مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران،

سویههای مقاوم به سیپروفلوکساسین استافیلوکوکوس اورئوس بود.
روش بررسی :ابتدا عصاره گیاه  A. quttensisبا استفاده حالل اتانولی تهیه گردید .سپس با
استفاده از روش  ،PCRوجود پمپ افالکس  norAدر  10سویه بالینی مقاوم به سیپروفلوکساسین

ایران.

استافیلوکوکوس اورئوس مشخص شد .همچنین ،میزان تأثیر ضدپمپ افالکسی عصاره بهوسیله
روش اتیدیوم بروماید بررسی گردید .در نهایت ،پس از تیمار سویهها با غلظت زیرحدکشندگی
( )SubMICعصاره ،میزان بیان ژن  norAبا روش  Real Time PCRارزیابی شد.
یافتهها :نتایج  PCRنشان داد تمامی سویهها دارای پمپ افالکس  norAهستند و روش فنوتیپی
اتیدیوم بروماید مشخص کرد عصاره گیاه  A. quttensisبر روی تمامی سویههای مقاوم دارای
*

نویسنده مسئول مکاتبات:

امیر میرزایی ،گروه زیستشناسی،
واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی،
رودهن ،ایران؛

پمپ افالکس  ،norAاثر مهاری دارد .همچنین براساس نتایج  ،Real Time PCRدر غلظتهای
زیر حد  MICعصاره ،بیان ژن  norAدر سویههای مقاوم به سیپروفلوکساسین کاهش داشت.
نتیجهگیری :با توجه به اثر ضدپمپ افالکسی عصاره گیاه درمنه ،بهنظر میرسد این عصاره
میتواند بهعنوان گیاه بومی در کشور ،پتانسیل استفاده در صنایع دارویی را داشته باشد.
کلید واژهها :گیاه درمنه؛ استافیلوکوکوس اورئوس؛ پمپ افالکس .NorA
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مقدمه

است و پمپ افالکس  norAنیز یکی از پمپهای مهم این خانواده

استافیلوکوکوس اورئوس ،یکی از عوامل مهم عفونتزای

میباشد .مطالعات نشان میدهد  norAمیتواند ترکیبات مختلفی

بیمارستانی در سرتاسر جهان بوده و طیف وسیعی از بیماریهای

مانند فلوروکوئینولونهای هیدروفوب ،از قبیل سیپروفلوکساسین،

تهدیدکننده زندگی ،از قبیل پنومونی ،مننژیت و اندوکاردیت را

اتیدیوم بروماید و ترکیبات چهارظرفیتی آمونیوم را به سمت بیرون

ایجاد میکند ( .)1قسمت قدامی بینی ،منبع اولیه استافیلوکوکوس

پمپ کند ( .)17،16همچنین محققان نشان دادهاند افزایش

اورئوس در بین بزرگسال و کودکان است که بهعنوان عامل اصلی

مقاومت به فلوروکوئینولونها با افزایش بیان پمپ

افالکس norA

عفونتهای استافیلوکوکی محسوب میشود ( .)2استافیلوکوک

ارتباط دارد ( .)18از نقطهنظر درمانی ،اولین داروی مناسب برای

اورئوس مقاوم به متیسیلین ) ،(MRSAسویه خاصی از این

درمان باکتریهای  ،MRSAآنتیبیوتیک سیپروفلوکساسین است

باکتری بوده که به بیشتر آنتیبیوتیکها مقاوم است .مقاومت به

و امروزه ،بزرگترین چالش و نگرانی در بیمارستانها ،ایجاد

متیسیلین به دلیل وجود ژن  mecAمیباشد .ژن  ،mecAپروتئین

عفونتهای بیمارستانی بهوسیله باکتریهای فرصتطلب

متصلشونده به پنیسیلین با نام  PBP2aرا کد میکند که میل

استافیلوکوکوس اورئوس میباشد که به هر دو آنتیبیوتیک

پیوندی پایینی برای آنتیبیوتیکهای بتاالکتام دارد ( .)3سویههای

متیسیلین و سیپروفلوکساسین مقاوم شدهاند ( .)19،20امروزه،

 MRSAتا به امروز به بسیاری از عوامل ضدباکتریایی مقاوم

محققان در پی درمان عفونتهای ناشی از استافیلوکوکوس

شدهاند که این امر موجب محدودیتهای درمان بیماریهای ناشی

اورئوس مقاوم به آنتیبیوتیک با راهحلهایی غیر از آنتیبیوتیک

از این باکتری شده است ( .)5،4داروهای فلوروکوئینولون مانند

هستند .یکی از این راهکارها ،استفاده از عصارههای گیاهی است.

سیپروفلوکساسین یکی از داروهای مناسب و جایگزین برای

گیاهان دارای ترکیبات ثانویه هستند که در سازش آن با شرایط

استافیلوکوکوس

محیطی رشد خود نقش بهسزایی دارند .این ترکیبات ثانویه،

اورئوس است ( .)6با این وجود ،در پی تجویز این دارو جهت

ترکیبات دارویی فعالی هستند که در شرایط آزمایشگاهی میتوان

درمان عفونت این باکتریها ،مقاومت به این آنتیبیوتیک نیز رخ

این ترکیبات را استخراج و بهعنوان دارو جهت مطالعات

داده ،بهطوریکه در برخی از موارد ،میزان مقاومت به %100

ضدباکتریایی مورد استفاده قرار داد Fujita .و همکاران با بررسی

رسیده است (.)7

اثر بایکائین مشتقشده از گیاه آویشن بر روی باکتری اشرشیاکلی

مکانیسمهای مقاومت به آنتیبیوتیک در باکتری استافیلوکوکوس

نشان دادند این ترکیب باعث مهار پمپ  TetKمیشود .بیان TetK

اورئوس متفاوت است که یکی از مکانیسمها ممانعت از تجمع

در باکتری اشرشیاکلی ،مسئول بیرون راندن تتراسایکلین از سلول

دارو درون سلولی بهوسیله سیستمهای افالکس میباشد .پمپهای

است (.)21

افالکس ،مواد سمی مانند آنتیبیوتیکها را به محیط خارج پمپ

گیاه درمنه ( )Artemisiaاز خانواده

میکنند ( .)8-11بهطورکلی ،پمپهای افالکس باکتریایی

میباشد و گونههای مختلف این جنس مانند  A. quttensisدر

براساس ترادف و شباهت اسیدهای آمینه ،در پنج گروه اصلی قرار

صنعت داروسازی ،حتی در صنایع غذایی ،آرایشی و بهداشتی نیز

میگیرند ( .)13،12پمپهای افالکس از نظر بالینی بهطور مؤثری

کاربرد دارند ( .)22تاکنون مطالعهای در زمینه تأثیر عصاره گیاه

در ارتباط با گروههای(Resistant Nodulation Division) RND

 A. quttensisبر روی بیان ژن پمپ افالکس  norAدر سویههای

یا  (Major Facilitator Super Family) MFSمیباشند که با

بالینی استافیلوکوکوس اورئوس انجام نشده است .بنابراین ،این

آزادسازی انرژی نیروی محرکه پروتون در خارجکردن

مطالعه با هدف تعیین تأثیر عصاره گیاه  A. quttensisبر روی بیان

آنتیبیوتیک نقش دارند ( .)15،14سیستم افالکس  ،MFSیکی از

ژن پمپ افالکس  norAدر ایزولههای بالینی مقاوم به

سیستمهای مهم افالکـس در باکتـری استافیلـوکـوکـوس اورئوس

سیپروفلوکساسین استافیلوکوکوس اورئوس انجام گرفت.

درمان بیماریهای ناشی از سویههای

MRSA

)Asteraceae (compositae
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روش بررسی

از استافیلوکوکوس اپیدرمایدیس  ATCC 12228بهعنوان کنترل

این مطالعه تجربی از فروردینماه تا شهریورماه سال  1394در

منفی استفاده شد .استخراج  DNAبه روش دستی (فنل-کلروفرم)

دانشگاه آزاد اسالمی انجام شد .گیاه  A. quttensisاز مرکز ذخایر

انجـام گـرفـت .در ادامه ،بـه رسـوب تهیـهشـده از کـشـت

زیستی ایران (با شماره هرباریومی  )P 1006608تهیه گردید .مواد

باکتـریهـای مقـاوم به سیپـروفلـوکـسـاسین ،بـه ترتیـب از بافر لیز

گیاهی جمعآوریشده پس از تمیز شدن ،در سایه خشک و

{( SDS 25% ،Tris-Hcl, pH7.4, EDTA 50mMسدیم

بهوسیله آسیاب پودر شده و در شرایط بهینه و مناسب نگهداری

دودسیل سولفات)} و پروتئیناز  20( Kمیلیگرم برمیلیلیتر) در

شدند .برای تهیه عصاره اتانولی ،میزان  40گرم از گیاه را به 100

دمای  60درجه سانتیگراد جهت لیز باکتریها اضافه شد .در

میلیلیتر از اتانول اضافه کرده و به مدت  2روز عمل همزدن و

نهایت ،از محلول فنل – کلروفرم – ایزو آمیل الکل و اتانول سرد

عصارهگیری انجام گرفت .عصاره بهدستآمده بهوسیله کاغذ

جهت استخراج  DNAاستفاده گردید ،سپس از رسوب

صافی فیلتر شد و وارد دستگاه روتاری گردید.

حاصله پس از خشک و حل شدن در بافر بهعنوان  DNAاستفاده

تعداد  250نمونه بالینی طی  6ماه در حد فاصل سالهای

شد .در نهایت ،برای تأیید صحت استخراج ژنوم ،الکتروفورز ژل

 1393-1394از بیمارستانهای مختلف شهر تهران جمعآوری شد.

آگارز  %1به کار برده شد ( .)24برای شناسایی ژنهای  mecAو

ایزولههای استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از آزمایشهای

 ،norAواکنش  PCRدر حجم نهایی  25میکرولیتر شامل1 :

کاتاالز ،رنگآمیزی گرم ،تخمیر مانیتول و  ،DNaseتشخیص

میکرولیتر از  DNAاستخراجشده بهعنوان الگو 0/5 ،میکرولیتر از

قطعی داده شدند.

پرایمر جلوبر 0/5 ،میکرولیتر از پرایمر برگشتی ( 10پیکومول)،

پس از حصول اطمینان از شناسایی و تأیید سویههای

 12/5میکرولیتر از مسترمیکس (سیناژن ،ایران) و  10/5میکرولیتر

استافیلوکوکوس اورئوس ،حساسیت سویهها نسبت به

آب مقطر  2بار تقطیر انجام گرفت.

آنتیبیوتیکهای مختلف با روش دیسک دیفیوژن براساس

در ادامه ،واکنش  PCRبرای ژن  mecAبا استفاده از پرایمرهای

استاندارد )Clinical and Laboratory Standards Institute( CLSI

جلـوبـر ’ 5’ TCCAGATTACAACTTCACCAGG 3و

مورد بررسی قرار گرفت ( .)23حساسیت جدایههای

بـرگـشتـی ’ 5’ CCACTTCATATCTTGTAACG 3با چرخه

استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به دیسکهای آنتیبیوتیکی

دمایی واسرشتگی اولیه ( )Initial denaturationدر دمای 94

سفوکسیتین ( 10میکروگرم) ،وانکومایسین ( 10میکروگرم)،

درجه سانتیگراد به مدت  5دقیقه و واسرشتگی ()Denaturation

سیپروفلوکساسین ( 5میکروگرم) ،پنیسیلین ( 10واحد)،

در دمای  94درجه به مدت  50ثانیه ،اتصال پرایمرها به

اریترومایسین ( 15میکروگرم) ،تریمتوپریم ( 25میکروگرم)،

الگو ( )Annealingدر دمای  60درجه به مدت  50ثانیه،

آمیکاسین ( 15میکروگرم) ،آمپیسیلین ( 10میکروگرم)،

طویلشدن رشته الگو ( )Extensionدر دمای  72درجه به مدت

جنتامایسین ( 10میکروگرم) ،آموکسیسیلین ( 10میکروگرم)،

 50ثانیه و طویل شدن نهایی ( )Final extensionبه مدت  5دقیقه

کلرامفنیکول ( 30میکروگرم) و کلیندامایسین ( 2میکروگرم)

در دمای  72درجه سانتیگراد انجام شد (.)24

( )MAST, UKدر محیط کشت ( Muller Hinton agarمرک،

جهت تکثیر ژن  norAاز پرایمر  norA-Fشامل توالی

آلمان) سنجیده شد .الزم به ذکر است جهت تشخیص مقاومت به

’ 5’ ATCGGTTTAGTAATACCAGTCTTGC 3و پرایمر

متیسیلین ( ،)MRSAاز دیسک آنتیبیوتیکی سفوکسیتین استفاده

 norA-Rشامل توالی

گردید .در تمامی آزمایشها ،از سویه استاندارد استافیلوکوکوس

’ 5’ GCGATATAATCATTTGAGATAACGC 3استفاده

اورئوس  ATCC 33591بهعنوان کنترل مثبت مقاوم به متیسیلین

گردید ( .)23برنامه دمایی چرخههای  PCRبرای ژن  norAشامل:

(حاوی ژن  )mecAو از سویه استاندارد استافیلوکوکوس اورئوس

واسرشتگی اولیه ( )Initial Denaturationدر دمای  94درجه

 ATCC 25923بهعنوان کنترل مثبت مقاوم به سیپروفلوکسـاسین و

سانتیگـراد به مـدت  4دقیـقـه و واسـرشتگـی ( )Denaturationدر
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دمای  95درجه به مدت  50ثانیه ،اتصال

نسرین جاوید تبریزی و همکاران
بهعنوان
پرایمرها به  DNAالگو

امیر میرزایی و همکاران

مهارکننده پمپ افالکس به غلظت  20میکروگرم

( )Annealingدر دمای  60درجه به مدت  30ثانیه ،طویل شدن

برمیلیلیتر اضافه شد (پمپ افالکس فعال زمانی تشخیص داده

رشته الگو ( )Extensionدر دمای  72درجه به مدت  60ثانیه و

میشود که  MICاتیدیوم بروماید به همراه  CCCPاز

طویلشدن نهایی ( )Final Extensionبه مدت  4دقیقه در دمای

اتیدیوم بروماید ،به تنهایی کمتر باشد ).در یکی از چاهکها ،از

MIC

به همراه باکتری استاندارد استافیلوکوکوس اورئوس

 72درجه سانتیگراد بود (.)25

CCCP

بعد از تعیین سویههای مقاوم به سیپروفلوکساسین ،این سویهها

 ATCC 25953مقاوم به سیپروفلوکساسین (بهمنظور تشخیص

جهت تست )Minimum Inhibitory Concentration( MIC

اینکه خود  CCCPکشنده نیست) ،بهعنوان کنترل منفی و از

مورد بررسی قرار گرفتند .آزمایش  MICبراساس  CLSIبه روش

چاهک حاوی باکتری استاندارد استافیلوکوکوس اورئوس

رقیقسازی در میکروپلیت برای سیپروفلوکساسین و اتیدیوم

 CCCP ،ATCC 25953و اتیدیوم بروماید بهعنوان کنترل مثبت

بروماید انجام شد .آزمایش  MICبهصورت  3بار تکرار با استفاده

استفاده شد (.)26

از روش میکرودایلوشن در پلیتهای  96خانهای انجام گرفت،

جهت استخراج  ،RNAسویههای مقاوم به سیپروفلوکساسین

سپس محلول اتیدیوم بروماید را به داخل چاهک  Aریخته و با

بهمدت  24ساعت در محیط کشت مولر هینتون براث در دمای 37

محیط کشت مولر هینتون براث ( )MHBبه حجم  100میکرولیتر

درجه سانتیگراد در مجاورت غلظت  sub MICاز عصاره گیاه

رسانیده شد .به چاهکهای بعدی تا  ،Hمقدار  50میکرولیتر محیط

کشت داده شدند ،سپس استخراج  RNAبا استفاده از کیت

 MHBاضافه گردید و از چاهک اول به ترتیب  50میکرولیتر به

استخراج ( RNAکیاژن امریکا) برطبق دستورالعمل انجام گرفت.

چاهکها تا  Hافزوده شد تا رقتسازی متوالی انجام گیرد (-250

در ادامه ،سنتز  cDNAبا استفاده از کیت

 2میکروگرم برمیلیلیتر) .به همه چاهکها ،مقدار  50میکرولیتر از

( Transcription kitکیاژن امریکا) انجام شد .در انتها ،غلظت

کشت میکروبی سویههای مقاوم به سیپروفلوکساسین با غلظت 0/5

cDNAهای استخراج بهوسیله نانودراپ ،تعیین غلظت شدند.

مکفارلند اضافه شد .مقدار  MICبهعنوان کمترین غلظت

جهت بررسی ارزیابی بیان ژن پمپ افالکس  ،norAروش

مهارکننده رشد باکتری محسوب میشود .الزم به ذکر است جهت

 Real Time PCRکمّی ( )qRT-PCRبا استفاده مسترمیکس

تعیین غلظت  MICسیپروفلوکساسین ،از غلظت 0/5-128

حاوی سایبرگرین ( ،Applied Biosystemانگلستان) به کار برده

میکروگرم برمیکرولیتر و از چاهک حاوی باکتری استاندارد

شد .مواد مورد استفاده در حجم  20میکرولیتر مسترمیکس شامل:

استافیلوکوکوس اورئوس  ،ATCC 25923فاقد سیپروفلوکساسین

 2میکرولیتر از  10 ،cDNAپیکومول از پرایمرهای جلوبر و

و اتیدیوم بروماید بهعنوان کنترل منفی و از چاهک حاوی

برگشتی و  10میکرولیتر از مسترمیکس حاوی سایبرگرین بود که

باکتری استاندارد استافیلوکوکوس اورئوس ،ATCC 25923

در دستگاه  Bioneerکره انجام گرفت .برنامه دمایی مورد استفاده

سیپروفلوکساسین و اتیدیوم بروماید بهعنوان کنترل مثبت استفاده

در  qPCRنیز شامل 90 :درجه سانتیگراد به مدت  10دقیقه95 ،

شد ( .)26همچنین جهت تعیین غلظت  MICعصاره در سویههای

درجه سانتیگراد به مدت  15ثانیه و دمای  60درجه سانتیگراد به

مقاوم ،از غلظتهای  31/25-500میکروگرم برمیلیلیتر استفاده

مدت  1دقیقه بود که در  40سیکل انجام شد .همچنین ژن

گردید.

(گوانیالت کیناز) بهعنوان کنترل داخلی مورد استفاده قرار گرفت.

Quanti Tect Reverse

gmk

MIC

در پایان ،بیان نسبی ژن  norAبهوسیله روش  ΔΔCTمحاسبه

اتیدیوم بروماید مشخص شد ،سپس غلظت  0/5مکفارلند از

گردید .پرایمرهای مورد استفاده در جدول شماره  1نشان داده

کشت باکتری به داخل چاهکهای حاوی غلظتهای اتیدیوم

شده است.

بروماید اضافه گردید .درپی آن ،ترکیب

دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  21و آزمون واریانس

،)Carbonyl Cyanide 3-chloro Phenylhydrazone( CCCP

یکطرفه تحلیل شدند و سطح معنیداری p<0/05 ،در نظر گرفته

...........

شد.

برای تعیین فنوتیپی وجود پمپ افالکس فعال ،ابتدا غلظت
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امیر میرزایی و همکاران

نسرین جاوید تبریزی و همکاران

جدول شماره  :1پرایمرهای مورد استفاده در .qRT-PCR
Ref.
22
22

)Sequence (5/-3/
ATCGGTTTAGTAATACCAGTCTTGC

norA-F

112

GCGATATAATCATTTGAGATAACGC

norA-R

122

TATCAGGACCATCTGGAGTAGG

Gmk-F

122

CATCAACTTCACCTTCACGC

Gmk-R

)Size (bp
112

Primer

یافتهها

کواگوالز جداسازی شد .طبق نتایج آنتیبیوگرام 34 ،ایزوله از 50

در این مطالعه 250 ،نمونه از آزمایشگاهها و بیمارستانهای شهر

ایزوله مورد بررسی ( ،)%68به آنتیبیوتیک متیسیلین مقاوم بودند

تهران طی سالهای  1393-1394جمعآوری شد .نمونهها از ادرار،

و بهعنوان سویههای  MRSAدر نظر گرفته شدند .در این مطالعه،

خون ،پوست و زخم جداسازی شدند 50 .نمونه استافیلوکوکوس

ارزیابی الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی سویههای استافیلوکوکوس

اورئوس با استفاده از تستهای میکروبی رنگآمیزی گرم ،محیط

اورئوس نشان داد تعداد  10سویه ( )%20به سیپروفلوکساسین

مانیتـول سـالـت آگـار ،محیـط بردپارکـر ،تسـت کاتاالز ،تسـت

مقاوم بودهاند ( جدول شماره .)2

جدول شماره  :2میزان مقاومت و حساسیت سویههای استافیلوکوکوس اورئوس به آنتیبیوتیکهای مختلف
مقاوم

آنتیبیوتیک

حساس

متوسط

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

متیسیلین (سفوکسیتین)

34

68

0

0

16

32

سیپروفلوکساسین

10

20

1

2

39

78

پنیسیلین

49

98

0

0

1

2

اریترومایسین

28

56

9

18

13

26

تری متوپریم

43

86

3

6

4

8

آمیکاسین

21

42

3

6

4

8

آمپیسیلین

45

90

0

0

5

10

جنتامایسین

20

40

3

6

27

54

آموکسی سیلین

43

86

0

0

7

14

کلرامفنیکل

4

8

7

14

39

78

کلیندامایسین

23

46

6

12

21

42

کلیستین

0

0

0

0

100

100

برای بررسی مولکولی وجود ژن مقاومت به متیسیلین ،از تکثیر

نتایج نشان داد توزیع ژن  mecAدر نمونههای استافیلوکوکی در

ژن  mecAاستفاده شد و با توجه به طراحی پرایمرها ،انتظار باند

 %68نمونهها ( 34نمونه) وجود داشته است.

 162جفت باز وجود داشت (شکل شماره .)1

شکل شماره  :1نتایج تکثیر ژن  mecAدر سویههای مقاوم به متیسیلین.
شماره  1تا  :5 ،4 ،2نمونههای مقاوم به متیسیلین :7 ،کنترل منفی :6 ،کنترل مثبت :3 ،مارکر .DNA 100bp +
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بهمنظور بررسی وجود ژن پمپ افالکس

نسرین جاوید تبریزی و همکاران
ژن norA
 norAدر سویههای

امیر میرزایی و همکاران

در تمامی سویههای مقاوم به سیپروفلوکساسین نیز دیده

استافیلوکوکوس اورئوس جداسازیشده ،از پرایمرهای اختصاصی

شد ( 10نمونه) و ارتباط معنیداری بین وجود ژنهای  norAو

این ژن استفاده شد و انتظار وجود باند  112جفت باز وجود داشت

 mecAدر بین سویهها وجود داشت (.)p>0/05

که شکل آن در ژل الکتروفورز مشاهده میشود (شکل شماره .)2

شکل شماره  :2نتایج تکثیر ژن  norAدر سویههای مقاوم به سیپروفلوکساسین.
شماره  1-5و  :7-12نمونههای مقاوم به فلوکساسین :13 ،کنترل مثبت :14 ،کنترل منفی :6 ،مارکر .DNA 100 bp+

سویههای مقاوم به سیپروفلوکساسین استافیلوکوکوس اورئوس

سیپروفلوکساسین و اتیدیوم بروماید کاهش یافت که نشاندهنده

مثبت ،تحت تأثیر غلظتهای  31/25-500میکروگرم برمیلیلیتر

فعالبودن پمپ افالکس در سویههای مقاوم به سیپروفلوکساسین

از عصاره گیاه در مدت زمان  24ساعت قرار گرفتند .طبق نتایج،

بود ،همچنین سویههای مختلف مقاوم به سیپروفلوکساسین دارای

سویههای مختلف دارای محدودهای از  MICدر غلظت 125-500

غلظتهای  MICمختلف نسبت به عصاره بودند که ممکن است

MIC

به دلیل مقاومتهای نسبی مختلف این سویهها باشد (جدول

میکروگرم برمیلیلیتر بودند (جدول شماره .)3

سیپروفلوکساسین در سویهها از محدوده  15/62-250بود و در

شماره .)4

مجـاورت مهـارکـنـنــده پمـپ افــالکــس  ،CCCPمـیـزان MIC
جدول شماره  .3تعیین  MICسیپروفلوکساسین ،اتیدیوم بروماید و ترکیب آنها در سویههای مقاوم به سیپروفلوکساسین
شماره سویه
سیپروفلوکساسین

اتیدیوم

اتیدیوم بروماید CCCP+

میزان )µg/mL( MIC
سیپروفلوکساسین CCCP+

بروماید
7

125

62/5

31/25

62/5

16

15/62

7/81

3/ 9

7/81

22

31/25

7/81

7/81

31/25

26

62/5

15/6

3/ 9

31/25

31

125

62/5

15/62

62/5

32

250

125

31/25

62/5

35

31/25

15/62

7/ 8

15/62

39

31/25

7/81

1/95

15/62

43

15/62

7/81

3/ 9

3/ 9

49

62/5

15/62

7/81

15/6

ATCC 25923

62/5

31/25

7/81

31/25
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جدول شماره  :4تعیین  MICعصاره گیاه  A. quttensisدر سویههای مختلف باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به سیپروفلوکساسین
شماره سویه

)MIC (µg/ml
125

7
16

62/5

22

62/5

26

62/5

31

62/5

32

62/5

35

250

39

62/5

43

62/5

49

62/5

ATCC 35556
ATCC 12228

500
125

نتایج  Real Time PCRنشان داد سویههای مختلف با میزان

همچنین بیان ژن  norAدر سویههای تیمارشده با غلظت SubMIC

مقاومت مختلف ،بیان متفاوتی از ژن  norAدارند و سویههای

عصاره ،کاهش یافته بود که نسبت به ژن  ،gmkرابطه معنیداری

مقاومتر دارای بیان بیشتری از ژن  norAهستند که از نظر آماری،

داشت ( جدول شماره .)5

تفاوت معنیداری در مقایسه با بیان ژن  gmkدیده شد (.)p>0/05
جدول شماره  :5نتایج بیان ژن  norAدر سویههای مختلف مقاوم به سیپروفلوکساسین ،تحت تیمار عصاره
شماره سویه

تیمارنشده با عصاره

تیمارشده با عصاره
میانگین gmk ct

میانگین norA ct

میانگین gmk ct

میانگین norA ct

7

19/6 ± 0/37

18/9± 0/29

تغییر بیان ژن norA

میزان بیان ژن gmk

20/1± 0/66

22/25 ± 0/36

0/129±0/72

1

16

18/8 ±0/69

20/8 ± 0/13

19/7 ± 0/79

26/7 ± 0/62

0/023±0/46

1

22

19/5± 0/41

19/65 ± 0/78

20/2± 0/56

23/6± 0/77

0/085±0/28

1

26

19/7 ± 0/13

19/75 ± 0/92

20/4 ±0/19

27/2± 0/84

0/008±0/41

1

31

19 ± 0/63

20/4 ± 0/41

20/3± 0/49

26/95 ± 0/79

0/014±0/29

1

32

19/3± 0/82

20/05 ± 0/53

20/1± 0/55

25/8 ± 0/12

0/025±0/33

1

35

19/3± 0/14

20/55 ± 0/19

19/6 ± 0/87

25/25 ± 0/56

0/051±0/33

1

39

19/2± 0/98

18/65± 0/52

19/8± 0/56

22/3 ± 0/87

0/109±0/66

1

43

18/5± 0/91

18/95± 0/74

20/2 ± 0/42

24/9 ± 0/46

0/021±0/15

1

49

19/8 ± 0/46

19/6± 0/92

20/4 ± 0/87

24/75 ± 0/29

0/037±0/98

1

ATCC 3556

19/4 ± 0/33

22/55 ± 0/72

19/5± 0/29

27/9 ± 0/79

0/032±0/82

1

ATCC 12228

18/7± 0/73

18/9± 0/29

20/1± 0/66

22/25 ± 0/36

0/129±0/72

1

اعداد چند برابر شدن بیان ( )Fold changeژن norAرا نسبت ژن  gmkنشان میدهد.

میزان بیان پایه ژن خانهدار ( gmk )House keepingتحت تأثیر

استافیلوکوکوس اپیدرمایدیس  ATCC 1228که فاقد ژن

norA

عصاره ،تغییر آنچنانی نکرد ،ولی میزان  ctژن  norAبعد از تأثیر

میباشد این عصاره تأثیر خاصی بر روی بیان ژن خانهدار

gmk

عصاره افزایش یافت که نشاندهنده کاهش بیان ژن

norA

نداشت ،ولی در سویه استاندارد استافیلوکوکوس اورئوس

میباشد .باید توجه کرد در غلظتهای  MICمختلف که در

 ATCC 25923دارای ژن  ،norAعصاره توانست در غلظت

جدول شماره  4آمده است ،میزان بیان ژن  norAدر سویههای

 MICخود بیان این ژن را کاهش دهد که با کاهش بیان ژن در

مقاوم به سیپروفلوکساسین کاهش یافتـه است .در سـویـه

سویههای بالینی جداسازیشده همخوانی داشت

استـانـدارد

( شکل شماره .)3-4
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شکل شماره  :3نمودار حاصل از تکثیر ژنهای  gmkو .norA

شکل شماره  :4الگوی منحنی ذوب ژن  gmkو ژن . norA
محور عمودی ،نشاندهنده مشتق فلورسنت به مشتق زمان و محور افقی ،نشاندهنده درجه سانتیگراد است.

بحث

یکی از این ترکیبات ،عصارههای گیاهی هستند که برای

مقاومت آنتیبیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به

مهارکردن پمپهای افالکس در باکتریها مورد استفاده قرار

متیسیلین و متعاقب آن به سیپروفلوکساسین ناشی از پمپ

میگیرند (.)27-30

افالکس است .یکی از پمپهای افالکس مؤثر در ایجاد مقاومت

در این مطالعه ،از عصاره گیاه  A. quttensisجهت مهار عملکرد و

به سیپروفلوکساسین ،پمپ  norAبوده که این پمپ باعث

بیان ژن  norAبا استفاده از روش فنوتیپی اتیدیوم بروماید به همراه

بیرونراندن ترکیبات ضدمیکروبی از عرض غشای سلولی

عصاره و روش مولکولی  Real Time PCRاستفاده شد .در روش

میشود .با مهارکردن پمپها یا کاهش بیان آنها با استفاده از

اتیدیوم بروماید ،زمانیکه اتیدیوم بروماید به همراه عصاره گیاهی

ترکیبات مهاری میتوان فرآیند درمان با آنتیبیوتیک را بهبود

استفاده میشود ،میزان  MICآن  2- 4برابر کاهش مییابد که این

بخشید .ترکیبات مهاری بهصورت رقابتی به پمپ  norAمتصل

موضوع ،نشاندهنده عمل ضدپمپ افالکسی عصاره گیاه

کنند.
مختل می
را مختل
انتقال را
فرآیند انتقال
شده وو فرآیند
شده
میکنند

موردنظر است.
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مطالعات مختلفی در زمینه بررسی اثرات ضدپمپ افالکسی

بروماید و آنتیبیوتیک سیپروفلوکساسین میتوان جهت بررسی

عصاره و ترکیبات گیاهی انجام گرفته است Chovanová .و

میزان فعالیت پمپ افالکس

باکتری استافیلوکوکوس

همکاران با بررسی فعالیت ضدپمپ افالکسی اسانس گیاهی 3

اورئوس استفاده کرد که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشت.

گونه  Salviaدر سویههای استافیلوکوکوس اورئوس نشان دادند

در مطالعه حاضر پس از تأثیر عصاره گیاه مورد نظر و بررسی

هر سه گونه دارای فعالیت سینرژیسمی با آنتیبیوتیک تتراسایکلین

اثرات ضدپمپ افالکس ،بیان ژن  norAبهوسیله روش

میباشند ( Kalia .)31و همکاران در مطالعه خود ،از ماده

 Real Time PCRهم در سویههای تیمارشده و هم در سویههای

کپسایسین بهعنوان ماده مهارکننده پمپ افالکس  norAدر باکتری

تیمارنشده ،مشخص گردید بهطورکلی سویههای مقاوم به

استافیلوکوکوس اورئوس استفاده کردند .آنها بهمنظور بررسی

سیپروفلوکساسین دارای بیان متفاوتی از ژن  norAهستند و

خاصیت مهارکنندگی پمپ افالکس ،با استفاده از کاهش معنیدار

سویههای مقاومتر دارای بیان نسبی بیشتری از ژن  norAمیباشند.

 MICاتیدیوم بروماید و کپسایسین نشان دادند ترکیب فوق باعث

پس از تیمار سویهها با غلظت  Sub MICعصاره ،بیان ژن

کاهش  2- 4برابری  MICاتیدیوم بروماید در سویههای

در مقایسه با ژن  ،gmkکاهش بیان معنیداری داشت که

استافیلوکوکوس اورئوس میشود (.)32

نشاندهنده اثر ضدپمپ افالکسی عصاره بود .مطالعات مختلفی در

در مطالعه حاضر و سایر مطالعات ،با توجه به کاهش

norA

norA

میزان MIC

جهت بررسی بیان ژنهای پمپ افالکس  norAبه انجام رسیده

سویههای مقاوم به سیپروفلوکساسین بهوسیله عصاره A. quttensis

است Pourmand .و همکاران ،وجود ژن پمپ افالکس  norAو

میتوان نتیجه گرفت احتماالً ترکیبات تشکیلدهنده این عصاره

بیان آن را در سویههای مقاوم به سیپروفلوکساسین با روش

norA

 Real Time PCRمورد بررسی قرار دادند که نتایج نشان داد ژن

عمل کرده و بیان آن را کاهش دهد که در نهایت ،کارایی پمپ

 norAدر تمامی سویههای مقاوم به سیپروفلوکساسین وجود دارد و

افالکس  norAدر این سویهها کاهش یافته و در اثر استفاده توأمان

بیان ژن آن در مجاورت بیوساید هگزا هیدروکوئینولون افزایش

عصاره و آنتیبیوتیک سیپروفلوکساسین میتوان درمان موفقتری

مییابد ( .)35در مطالعه دیگری  Saifulو همکاران پمپ افالکس

داشت.

 norAرا در سویههای  MRSAمورد مطالعه قرار دادند که از 19

 Ponnusamyو همکاران با استفاده از ترکیب  Indirubinکه از

سویه  MRSAجداسازیشده 16 ،سویه دارای ژن  norAبود و

گیاه  Wrightia tinctoriaجداسازی شده بود ،خاصیت ضدپمپ

تمامی این سویهها ،پمپهای افالکس فعال داشتند.

افالکسی ترکیب موردنظر را به همراه سیپروفلوکساسین مورد

 Huetو همکاران ،تعداد  9سویه  MRSAمقاوم به

بررسی قرار دادند ،نتایج این مطالعه نشان داد عصاره گیاه مدنظر

سیپروفلوکساسین را از نظر وجود و بیان پمپهای افالکس بررسی

میتواند در سطح مولکولی بهعنوان رپرسور پروموتر ژن

همانند سایر مهارکنندههای پمپ افالکس میتواند  4برابر،

MIC

کردند .در این مطالعه ابتدا این ژنها با استفاده از روش

PCR

آنتیبیوتیک سیپروفلوکساسین را کاهش دهد ( Smith .)33و

تشخیص داده شدند ،سپس بیان آنها در مجاورت غلظتهای پایین

همکارن نیز از ترکیب فنولی توتارول که از درخت سرو منشأ

بیوسایدها مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این مطالعه نشان داد

گرفته بود ،بهمنظور مهار پمپ افالکس  norAدر باکتری

پمپهای افالکس  norAدر تمامی سویهها وجود داشته و بیان

استافیلوکوکوس اورئوس استفاده کردند ،همچنین آنها جهت

آنها در مجاورت بیوسایدها افزایش مییابد (.)36

بررسی خاصیت ضدپمپ افالکسی ،روش کاهش  MICاتیدیوم
بروماید و آنتیبیوتیکهای فلوروکینولون در ترکیب با

MIC/4

نتیجهگیری

توتارول را به کار بردند که نتایج نشان داد ماده توتارول دارای

نتایج این مطالعه نشان داد عصاره گیاه

فعالیت ضدپمپ افالکسی  norAمیباشد ( .)34مطالعات

میتواند بهعنـوان یک مهـارکننده پمـپ افالکـس در ایزولـههـای

انجامشده در این زمینه نشان میدهند از روش تعیین  MICاتیدیوم

استافیلوکوکوس اورئوس عمل کند.
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تشکر و قدردانی

 پیشنهاد میشود مطالعات بیشتری در مورد خواص زیستی،بنابراین

 بهخصوص،بدینوسیله از تالش همکاران دانشگاه آزاد اسالمی

ترکیبات این گیاه انجام گیرد تا اهمیت پزشکی این گیاه بیشتر

 آرین رحیمی و تمام کسانیکه در،جناب آقای سهیل صالحی

مشخص گردد و بهعنوان یک ترکیب مهارکننده پمپ افالکس

. تشکر و قدرانی مینماییم،انجام این پروژه همکاری کردهاند

.امیدبخش به مراکز دارویی معرفی شود
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