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Background and Objective: Pseudomonas aeroginosa is the most common
pathogen associated with nosocomial infections and possesses virulence
factors which contribute to the bacterial invasion and toxicity such as
alginate, exoenzyme S, exotoxin A and elastase. The aim of this study was
to determine the prevalence of algD, exoS, toxA and lasB genes in
Pseudomonas aeruginosa samples isolated from patients by Multiplex PCR.
Materials and Methods: In this cross sectional study, sixty clinical samples
were collected from Dey and Motahhari Hospitals, Tehran, Iran. Following
identification of isolates by biochemical methods, Antibiogram test was
performed using disc diffusion method with different antibiotics. Multiplex
PCR method was performed to identify the desired genes.
Results: 37 out of 60 (61.66%) male and 23 out of 60 (38.34%) female
specimens were positive for pseudomonas aeruginosa. The highest level of
antibiotic resistance of the Pseudomonas aeroginosa isolates was observed
against ceftriaxone (93.33%). The prevalence rate of virulence genes among
all isolates was as follows; lasB (61.7%), toxA (60%), algD (43.3%) and
exoS (5%).
Conclusion: Elastase, exotoxin A and alginate are considered important
virulence factors of pseudomonas aeruginosa and they play a major role in
causing diseases and tissue and skin lesions.
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نمونههای بالینی با روش Multiplex PCR
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سابقه و هدف :سودوموناس آئروژینوزا رایجترین پاتوژن مرتبط با عفونتهای بيمارستاني است که دارای
فاکتورهای بيماریزایي نظير آلژینات ،اگزوآنزیم  ،Sاگزوتوکسين  Aو االستاز که در تهاجم و سميت باکتری
مشارکت دارند ميباشد .در این ارتباط ،هدف از مطالعه حاضر شناسایي شيوع ژنهای  toxA ،exoS ،algDو
 lasBدر سویههای سودوموناس آئروژینوزای جداشده از بيماران با روش ملكولي Multiplex PCR
( )Multiplex Polymerase Chain Reactionميباشد.
مواد و روش ها :در این مطالعه مقطعي  69نمونه باليني سودوموناس آئروژینوزا از بيمار ستانهای دی و
مطهری تهران جمع آوری گردید .پس از تأیيد ایزولهها با روشهای بيوش يميایي ،آزمون آنتيبيوگرام به
روش دیس د دیفيوژن ( )Disk Diffusionبا آنتيبيوتيد های مختلف انجام ش د .عالوهبراین ،واکنش
 Multiplex PCRجهت شناسایي ژنهای مورد نظر به کار رفت.
يافتهها :از  69نمونه جمعآوریشده 32 ،بيمار مرد ( 61/66درصد) و  23بيمار زن ( 33/33درصد) دارای
عفونت سودوموناس آئروژینوزا بودند .بيشترین سطح مقاومت آنتيبيوتيكي ایزولههای سودوموناس آئروژینوزا
عليه سفتریاکسون ( 03/33درصد) مشاهده شد .ميزان شيوع ژنهای بيماریزا در ایزولهها نيز عبارت بود از:
 61/2( lasBدرصد) 69( toxA ،درصد) 33/3( algD ،درصد) و  5( exoSدرصد).
نتیجهگیري :االستاز ،اگزوتوکسين  Aو آلژینات فاکتورهای مهم بيماریزای سودوموناس آئروژینوزا هستند و
نقش اصلي را در ایجاد بيماریها و آسيبهای بافتي و پوستي ایفا ميکنند.
واژگان کلیدي :ژنها ،سودوموناس آئروژینوزا ،واکنش زنجيره پليمراز

مقدمه
سودوموناس آئروژینوزا ميكروارگانيسمي با قابليت تحرک،
باسيلي شكل ،گرم منفي و هوازی اجباری است که بهوفور در
طبيعت حضور دارد و در محيطهای مرطوب بيمارستاني مستقر
ميشود [ .]1این باکتری از توانایي کلونيزاسيون در افراد طبيعي
برخوردار ميباشد و در زمان مناسب از جمله بيماریهای دیابت،
ابتال به سرطان و کاهش سطح ایمني بهصورت فرصتطلب
ایجاد عفونت مينماید .سودوموناس آئروژینوزا عامل بيماریزای
مهم و منجر به مرگ در مبتالیان به سيستيد فيبروزیس،
سوختگيهای شدید و افراد دارای نقص ایمني است [ .]2این
باکتری قادر به توليد پيگمانهای مختلف از جمله پيوسيانين،
پيووردین ،پيوروبين و پيومالنين ميباشد .بيماریهای ناشي از

مجله پزشکی بالینی ابن سینا ،دوره  ،25شماره  ،1بهار 1317

سودوموناس آئروژینوزا بيشتر توسط عوامل بيماریزای پيلي
(فيمبریه) ،آنزیمها و توکسينها ایجاد ميشوند .اغلب سویههای
سودوموناس آئروژینوزا که از بيماران جداسازی ميگردند،
آنزیمهای خارج سلولي نظير االستاز ،پروتئاز و دو نوع هموليزین
شامل :فسفوليپاز  Cحساس به حرارت و ید گليكوليپيد مقاوم
به حرارت را توليد ميکنند [ .]3،3ليپوپليساکارید این باکتری
نيز نقش مستقيمي در ایجاد تب ،شوک ،لكوسيتوز ،لكوپني و
انعقاد داخل عروقي منتشر دارد .اگزوتوسين  Aید پروتئين
توکسيد بوده که توسط ژن  toxAکد شده و موجب اختالل در
فاکتور طویلکننده  EF2در مرحله بيوسنتز پروتئين ميگردد.
همچنين ،عامل بيماریهای سيستميد بوده و بهعنوان عامل
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کمدکننده در کلونيزاسيون باکتری محسوب ميشود [ .]1ژن
 algDنيز سبب سنتز آلژینات ميگردد و ید فاکتور مهم در
عفونتهای مزمن در بيماران مبتال به سيستيد فيبروزیس
ميباشد .شایان ذکر است که اغلب سویههای جداسازیشده از این
بيماران واجد کلونيهای موکوئيدی ميباشند که با حضور این ژن
ارتباط مستقيمي دارد؛ بهطوری که محصول این ژن موجب
چسبندگي و ایجاد بيوفيلم در باکتریها شده و به پيشرفت
بيماری کمد مينماید [ .]3از سوی دیگر ،اگزوتوکسين  Sکه
توسط ژن  exoSکد ميشود منجر به مرگ سلول ميزبان و تخریب
بافت و در نتيجه افزایش پاسخ التهابي و تشدید بيماری در بيماران
با عفونتهای حاد نظير ذاتالریه اکتسابي ميگردد [ .]5ژن lasB
نيز بيانکننده آنزیم االستاز در پدیده کوروم سنسينگ باکتری
دخيل ميباشد؛ بهطوری که باعث ارتباط سلول به سلول شده،
رونویسي و ترجمه را تحت تأثير قرار ميدهد و اطالعات را مبادله
ميکند .االستازها به شكل دو آنزیم  Las Aو  Las Bميباشند
که بهصورت همافزایي وارد عمل شده و منجر به تجزیه االستين
ميشوند .این مكانيسم آسيبي جدی به بافتهای دارای االستين
وارد نموده و منجر به آسيب پارانشيمي ریه و ضایعات
خونریزیدهنده پوست ميشود [ .]3با توجه به مطالب فوق ،هدف
از این مطالعه شناسایي ملكولي ژنهای  toxA ،exoS ،algDو
 lasBدخيل در بيماریزایي سویههای سودوموناس آئروژینوزای
جداشده از نمونههای باليني با روش  Multiplex PCRو تعيين
الگوی مقاومت آنتيبيوتيكي سویهها ميباشد.

آلمان) کشت داده شدند و به مدت  23ساعت در دمای  32درجه
سلسيوس گرمخانهگذاری گردیدند .پس از این مرحله ،نمونهها از
نظر شكل کلني و تغييرات ایجادشده در محيطهای مورد استفاده
بررسي شدند .کلنيها با استفاده از آزمونهای بيوشيميایي از
جمله رنگآميزی گرم ،آزمون اکسيداز ،تحرک ،سيمون سيترات،
 ،)Triple Sugar Iron( TSIاورهآزOxidative ( OF ،
( )Fermentativeاکسيداسيون -تخمير) ،رشد در  32درجه
سلسيوس و توليد پيگمان در محيط ستریميد آگار مورد تأیيد
نهایي قرار گرفتند [ .]6شایان ذکر است که بهمنظور انجام آزمون
آنتيبيوگرام و روش مولكولي از سویه استاندارد سودوموناس
آئروژینوزا  ATCC 27853بهعنوان سویه کنترل مثبت استفاده شد.

تعیین الگوي مقاومت آنتیبیوتیکی در سويههاي
سودوموناس آئروژينوزا
برای انجام آزمون آنتيبيوگرام با دیسدهای تجاری مشخص
از روش دیسد دیفيوژن مطابق با دستورالعمل CLSI
( )Clinical and Laboratory Standards Instituteاستفاده
شد [ .]2دیسدهای آنتيبيوتيد مورد استفاده شامل:
آنتيبيوتيدهای ایميپنم ( 19ميكروگرم) ،سفتازیدیم (39
ميكروگرم) ،جنتامایسين ( 19ميكروگرم) ،مروپنم (19
ميكروگرم) ،سفتریاکسون ( 39ميكروگرم) و سيپروفلوکساسين
( 39ميكروگرم) تهيهشده از شرکت پادتن طب ایران بودند.

استخراج  DNAو واکنش  Multiplex PCRبراي تکثیر
مواد و روشها

ژنهاي  toxA ،exoS ،algDو lasB

جمعآوري نمونهها و شناسايی سودوموناس آئروژينوزا

جهت استخراج  DNAژنومي نمونهها از کيت تجاری مرکز
ذخایر ژنتيكي و زیستي ایران مخصوص باکتریهای گرم منفي
به شماره ( )Cat No. MBK0041استفاده شد .توالي اختصاصي
پرایمرهای ژنهای مورد مطالعه ( toxA ،exoS ،algDو )lasB
پس از انتخاب در سایت National Center for ( NCBI
 )Biotechnology Informationبالست گردیده و جهت
سنتز به شرکت سيناژن سفارش داده شد (جدول .]3[ )2
عالوهبراین ،بهمنظور اندازهگيری ميزان  DNAاستخراجشده از
دستگاه نانودراپ ( Bio-Radآمریكا) استفاده گردید .آزمون
 Multiplex PCRدر حجم نهایي  25ميكروليتر شامل12/5 :
ميكروليتر ( PCR master mix 2Xسيناکلون ،ایران)9/5 ،
ميكروليتر از هرید از پرایمرها به غلظت  9/3ميكروموالر3 ،
ميكروليتر از  DNAالگو ( 19نانوگرم) و  3/5ميكروليتر آب مقطر
استریل انجام شد .برنامه واکنش  PCRدر دستگاه ترموسایكلر
( ،BIO RAD ،T100آمریكا) شامل :واسرشت اوليه در دمای
 03درجه سلسيوس به مدت  3دقيقه 39 ،سيكل واسرشتگي
ثانویه در دمای  03درجه سلسيوس به مدت  39ثانيه ،مرحله
اتصال پرایمرها در دمای  55درجه سلسيوس به مدت  1دقيقه،
طویلسازی در دمای  22درجه سلسيوس به مدت  1دقيقه و

در این مطالعه مقطعي که در بازه زماني مهر ماه تا دی ماه
سال  1306صورت گرفت ،تعداد  69نمونه باليني شامل:
نمونههای خون ،ادرار ،تراشه تنفسي ،زخم و سوختگي از
آزمایشگاههای بيمارستانهای دی و سوانح سوختگي شهيد
مطهری شهر تهران جمعآوری گردید (جدول  .)1ابتدا نمونههای
مشكوک به سودوموناس آئروژینوزای جمعآوریشده بر روی
محيطهای بالد آگار ،مدکانكي آگار و ستریميد آگار (Merck
جدول  :1نمونههای باليني واجد عفونت سودوموناس آئروژینوزا
نوع نمونه بالینی

33

تعداد نمونه
مرد

زن

عفونت زخم

13

2

سوختگی

12

11

عفونت ادراري

2

3

عفونت تنفسی

3

1

عفونت خون

2

-

تعداد کل

32

23
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شريعت و همکاران
جدول  :2توالي پرایمرهای مورد استفاده جهت تكثير ژنهای  toxA ،lasB ،algDو exoS

توالی پرايمرها (')5'→3

اندازه محصول ()bp

F: ATGCGAATCAGCATCTTTGGT
R: CTACCAGCAGATGCCCTCGGC
F: GGAATGAACGAAGCGTTCTC
R: GGTCCAGTAGTAGCGGTTGG
F: GGTAACCAGCTCAGCCACAT
R: TGATGTCCAGGTCATGCTTC
F: CTTGAAGGGACTCGACAAGG
R: TTCAGGTCCGCGTAGTGAAT

1313
333
352
534

مرحله بسط نهایي در دمای  22درجه سلسيوس به مدت  5دقيقه
انجام شد .الزم به ذکر است که محصول واکنش Multiplex PCR
در آگارز  1/2درصد الكتروفورز گشت و پس از رنگآميزی در
دستگاه ژل داک ( ،BIO RADآمریكا) مشاهده گردید.
در نهایت ،آناليز آماری دادهها توسط نرمافزار  SPSS 13و
با استفاده از آزمون مربع کای جهت بررسي ارتباط فراواني ژنها
با جنسيت و سن بيماران صورت گرفت .سطح معناداری نيز کمتر
از  9/95در نظر گرفته شد.
یافتهها
از ميان  69نمونه سودوموناس آئروژینوزای جمعآوریشده،
 32بيمار ( 61/66درصد) مرد و  23بيمار ( 33/33درصد) زن
بودند .ميانگين سني بيماران  35±3/5سال بود .نتایج آزمون
آنتيبيوگرام نمونهها نشان داد که بيشترین ميزان مقاومت مربوط

ژن
algD
lasB
toxA
exoS

به آنتيبيوتيد سفتریاکسون  03/33( 56درصد) بوده و بيشترین
ميزان حساسيت مربوط به آنتيبيوتيدهای مروپنم 03/33( 50
درصد) و ایميپنم  06/63( 53درصد) ميباشد (جدول .)3
شكل  1نتایج واکنش  Multiplex PCRجهت شناسایي
ژنهای  algD ،toxA ،lasBو  exosدر سودوموناس آئروژینوزا
بر روی ژل آگاروز را نشان ميدهد .ميزان فراواني ژنهای ،lasB
 algD ،toxAو  exoSدر  69ایزوله سودوموناس آئروژینوزا
بهترتيب  61/2( 32درصد) 69( 36 ،درصد) 33/3( 26 ،درصد)
و  5( 3درصد) بهدست آمد (جدول )3؛ بنابراین ميتوان گفت
که بيشترین ميزان فراواني مربوط به ژنهای  lasBو  toxAبوده
است؛ در صورتي که کمترین فراواني از آن ژن  exoSميباشد.
عالوهبراین ،نتایج حاکي از آن بودند که بين فراواني ژنها در
سویههای سودوموناس آئروژینوزا و جنسيت و سن بيماران
اختالف معناداری وجود ندارد (.)P<9/95

جدول  :3ميزان حساسيت ایزولههای سودوموناس آئروژینوزا نسبت به آنتيبيوتيدها
مقاوم

نیمهحساس

حساس

(درصد) تعداد

(درصد) تعداد

(درصد) تعداد

ايمیپنم

(1 )1/66

(1 )1/66

(53 )06/63

سفتازيديم

(5 )3/33

-

(55 )01/66

سفترياکسون

(56 )03/33

(3 )6/62

-

سیپروفلوکساسین

(11 )13/33

-

(30 )31/66

مروپنم

(1 )1/66

-

(50 )03/33

جنتامايسین

(3 )6/62

-

(56 )03/33

نوع آنتیبیوتیک

شکل  :1نتایج آزمون  Multiplex PCRجهت شناسایي ژنهای  toxA ،exoS ،algDو  lasBدر  69سویه سودوموناس آئروژینوزا بر روی ژل آگاروز
چاهد  :Mمارکر 59 bp؛ چاهد ( :)+کنترل مثبت واجد ژنهای  )352 bp( toxA ،)593 bp( exoS ،)1319 bp( algDو )399 bp( lasB؛ چاهد (:)-
کنترل منفي؛ چاهدهای  :30-69ایزولههای سودوموناس آئروژینوزا
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بحث
باکتری سودوموناس آئروژینوزا با داشتن فاکتورهای حدت
مهمي قادر است در صورت آلودهشدن ،تشخيص ناصحيح و عدم
درمان بهموقع با آنتيبيوتيدهای مناسب عفونتهای پایداری را
در افراد ایجاد نماید [ .]0این باکتری از جمله باکتریيهای مقاوم
به دارو در مراکز درماني و بيمارستاني بوده که موجب بروز پدیده
مقاومت چندگانه ( )MDR: Multi Drug Resistanceبه چند
آنتيبيوتيد مختلف در اثر استفاده نامناسب ميگردد [.]19
باکتری سودوموناس آئروژینوزا دارای عوامل بيماریزا مانند
آلژینات ،اگزوآنزیم  ،Sاگزوتوکسين  Aو االستاز بوده که توسط
سيستمهای سيگنالدهي خاصي تنظيم ميشوند [ .]19در
مطالعه حاضر ميزان شيوع ژنهای بيماریزای ،exoS ،algD
 toxAو  lasBبا استفاده از روش ملكولي Multiplex PCR
مورد ارزیابي قرار گرفت.
اميني بزنجاني و همكاران طي مطالعهای در سال  2916با
بررسي سویههای سودوموناس آئروژینوزای جداشده از نمونههای
باليني گزارش نمودند که بيشترین ميزان مقاومت نسبت به
آنتيبيوتيدهای آميكاسين و آموکسيسيلين صورت گرفته
است و بيشترین ميزان حساسيت از آن آنتيبيوتيدهای
سيپروفلوکساسين ( 33/3درصد) و سفتازیدیم ( 29درصد)
ميباشد []6؛ درحالي که در مطالعه حاضر بيشترین مقاومت به
سفتریاکسون ( 03درصد) و بيشترین حساسيت به مروپنم (03
درصد) و ایميپنم ( 06درصد) بهدست آمد .آمارهای متفاوتي در
مورد ميزان مقاومت سودوموناس آئروژینوزا به پنمها در ایران
گزارش شده است .در مطالعه نيدبين و همكاران تنها  2درصد
از ایزولهها به ایميپنم مقاوم بودند []11؛ درحالي که در پژوهش
رنجبر و همكاران  02درصد از سویهها به پنمها مقاومت
داشتند [ . ]12در اغلب موارد مقاومت به پنمها در ایزولههای
سودوموناس آئروژینوزا در اثر انتشار سویههای مختلف ميباشد.
از آنجایي که در این مطالعه تعداد کمي از ایزولهها به پنمها
مقاوم بودند ،ممكن است ایزولههای بررسيشده در این مطالعه
متعلق به سویههای مشابهي باشند .بهطور کلي در ایران ميزان
مقاومت به پنمها در مقایسه با سایر آنتيبيوتيدها کمتر است؛
بهطوری که ميتوان به کارایي این آنتيبيوتيدها در درمان
عفونتهای سودوموناسي اميدوار بود [.]13
استفاده نادرست از آنتيبيوتيدها در پزشكي سبب بروز
سویههای مقاوم شده است [ .]13ای ن مقاومت به وس يله
الق ای آنزیمهای غي رفع الکنن ده آنتيبيوتيدها و ی ا
موتاس يون در ژنه ای ک دکنن ده پروتئينهای غش ای
خارجي باعث تغيير در گيرنده و یا محل اثر آنتيبيوتيدها
ميشود [ .]13در پژوهشي که واعظ و همكاران در سال 2915
در ارتباط با نمونههای سودوموناس آئروژینوزای جداشده
از نمونههای مختلف باليني در اصفهان انجام دادند،
سيپروفلوکساسين  53/2درصد مقاومت را از خود نشان داد
32

[ .]19در پژوهش فاضلي و همكاران در سال  2912در مورد
نمونههای سودوموناس آئروژینوزای جمعآوریشده از زخمهای
سوختگي نيز  03/2درصد مقاومت به سيپروفلوکساسين گزارش
شد [ ]15که نتایج این مطالعات با یافتههای پژوهش اخير
همخواني ندارد .این تناقض ميتواند به دليل تفاوت در مقاومت
آنتيبيوتيكي سویههای جداشده از مناطق مختلف باشد .در این
راستا ،خلجي و همكاران در مطالعه خود در سال  2913ميزان
حساسيت به سيپروفلوکساسين را  199درصد گزارش نمودند
[ .]16همچنين در مطالعه آذرگون و همكاران در سال  2913از
ميان  51نمونه سودوموناس آئروژینوزای جداسازیشده از
بيماران مبتال به سيستيد فيبروزیس 15/2 ،درصد مقاوم به
سپيروفلوکساسين و  0/3درصد مقاوم به سفتازیدیم بودند []12
که نتایج این مطالعات تاحدودی با یافتههای پژوهش حاضر مشابه
ميباشند؛ بنابراین به نظر ميرسد که مقاومت آنتيبيوتيكي
سودوموناس آئروژینوزا ميتواند از شهری به شهر دیگر و حتي از
بيمارستاني به بيمارستان دیگر متفاوت باشد؛ بهطوری که مقایسه
نتایج این پژوهش با سایر مطالعات در ارتباط با نمونههای
سودوموناس آئروژینوزا نشان داد که ميزان بروز مقاومت به
آنتيبيوتيدهای سيپروفلوکساسين ( 13درصد) ،جنتامایسين (6
درصد) و سفتازیدیم ( 3درصد) به مراتب پایينتر از مطالعات
پيشين بوده است؛ زیرا مقاومت دارویي سودوموناس آئروژینوزای
جداشده از نمونههای باليني ميتواند بر حسب زمان و مكان
مطالعه متفاوت باشد [ .]13عالوهبراین ،این اختالف ميتواند از
حساسيت دیسد آنتيبيوتيكي بهکاررفته و تفاوت در منبع
سویهها ناشي شود .شایان ذکر است که با وجود انجام صحيح
روش دیسد دیفيوژن ،در اکثر موارد نميتوان به نتایج این
روش اکتفا نمود و برای تأیيد قطعي مقاومت آنتيبيوتيكي
در باکتریها الزم است ميزان حداقل غلظت مهارکنندگي
( )MIC: Minim Iminhibitory Concentrationنيز تعيين
گردد [.]13
زارانزا و همكاران در پژوهشي در سال  2913در ارتباط با
سودوموناس آئروژینوزای جداشده از نمونههای ترشحات تنفسي
و ادراری ،بيشترین ميزان مقاومت را نسبت به آزترونام و
ایميپنم گزارش نمودند که این امر با یافتههای پژوهش حاضر
همخواني ندارد .شایان ذکر است که در پژوهش آنها در مورد
تشكيل بيوفيلم توسط این باکتری مشخص گردید که  30درصد
از سویههای سودوموناس آئروژینوزا واجد ژن ( algDکه بهطور
مستقيم در سنتز بيوفيلم و آلژینات مشارکت دارد) ميباشند
[ .]0بهطور مشابه در پژوهش حاضر نيز حدود  33درصد از
ایزولهها واجد ژن  algDبودند .در این زمينه ،کمالي و همكاران
در پژوهشي در سال  2916با بررسي  69سویه سودوموناس
آئروژینوزا مشخص نمودند که  62درصد ار نمونهها واجد ژن
اگزوتوکسين  Aميباشند [.]10
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شريعت و همکاران

عالوهبراین ،رئوف و همكاران در مطالعهای در سال 2911
نشان دادند که  199درصد از نمونهها به آنتيبيوتيدهای
آمپيسيلين ،سفالكسين و کاربانيسيلين مقاوم بودهاند .فراواني
ژنهای  algDو  lasBنيز به ميزان  199درصد گزارش گردید
[ .]29در پژوهشي که توسط ولدبيگي و همكاران در سال 2911
در ارتباط با سویههای باليني سودوموناس آئروژینوزا در ایران
انجام شد نيز فراواني ژنهای  toxAو  algDبهترتيب معادل 23
و  02درصد بهدست آمد [ .]21همچنين طي ید بررسي ولسكا
و همكاران در سال  2990عنوان نمودند که  199درصد از
نمونههای جداسازیشده سودوموناس آئروژینوزا واجد ژنهای
 algDو  lasBميباشند [ .]22در مطالعهای که نيدبين و
همكاران در سال  2912در ارتباط با سویههای سودوموناس
آئروژینوزای جداشده از نمونههای عفوني مختلف در ایران انجام
دادند نيز تمامي سویهها واجد ژن  lasBبودند [ .]11عالوهبراین،
طي پژوهش صورتگرفته توسط دادمنش و همكاران در سال
 2913در ارتباط با عفونتهای ناشي از سودوموناس آئروژینوزا
در بچهها مشخص گردید که باالترین سطح مقاومت
آنتيبيوتيكي باکتری از آن آمپيسيلين ( 52درصد) و
جنتامایسين ( 33درصد) ميباشد و ژنهای  23( exoSدرصد)
و  60( toxAدرصد) بيشترین فراواني را دارند [.]23
فرجي و همكاران نيز در مطالعهای در سال  2916نشان
دادند که شيوع ژنهای  algD ،lasB ،toxAو  exoSدر بيماران
دچار سوختگي بهترتيب  29 ،32 ،32و  21درصد بوده است
[ .]23از سوی دیگر ،طي بررسي صورتگرفته توسط فدهيل و
همكاران در سال  2916در مورد سویههای سودوموناس
آئروژینوزای جداشده از انواع نمونههای باليني ،شيوع ژنهای
 lasB ،toxAو  exoSحدود  19درصد گزارش گردید [.]25
همچنين ،عبدالتواب و همكاران طي پژوهشي در سال  2913در
مصر بيان کردند که سویههای سودوموناس آئروژینوزا بيشترین
مقاومت را به آنتيبيوتيد سفوتاکسيم ( 199درصد) دارند و
فراواني ژنهای حدت  lasB ،toxAو  exoSبهترتيب  09 ،05و
 29درصد گزارش گردید [ .]26در مطالعهای که عطایي آشتياني
در سال  2916در ارتباط با بررسي  55سویه سودوموناس
آئروژینوزا در ایزولههای باليني انجام داد نيز ميزان فراواني ژن
 toxAرا  03/5درصد گزارش نمود و علت فراواني باالی این ژن

در روش مولكولي را حساسيت بيشتر این روش در شناسایي
ژنهای حدت دانست [ .]22عالوهبراین ،النوتي و همكاران در
پژوهشي در سال  2993به این نتيجه رسيدند که فراواني ژن
 lasBدر نمونههای سودوموناس آئروژینوزا  199درصد بوده است
[]3؛ اما در این مطالعه فراواني ژنهای  algD ،toxA ،lasBو
 exoSبهترتيب  33 ،69 ،62و  5درصد بهدست آمد.
مقایسه نتایج سایر مطالعات با یافتههای پژوهش حاضر نشان
ميدهد که استفاده از روش ملكولي  PCRو پرایمرهای با
حساسيت باال ميتواند در تشخيص بهموقع و سریع ژنهای
ایجادکننده بيماری در مبتالیان به عفونتهای ناشي از
سودوموناس آئروژینوزا به کار گرفته شود .شایان ذکر است که
در پژوهش اخير بيشترین فراواني مربوط به ژنهای 62( lasB
درصد) 69( toxA ،درصد) و  33( algDدرصد) گزارش شد.
نتیجهگیری
در بيماران مبتال به عفونتهای سودوموناس آئروژینوزا،
ژنهای حدت بيانکننده آنزیم االستاز ،اگزوتوکسين  Aو آلژینات
نقش اصلي را در ایجاد بيماریهای سيستميد و آسيبهای
بافتي و پوستي ایفا ميکنند .سودوموناس آئروژینوزا از
باکتریهای فرصتطلب بيمارستاني و مقاوم به درمان است که با
تغييراتي که در سطح غشای باکتری و ژنوم آن اتفاق ميافتد،
نقش چشمگيری در افزایش ميزان مرگ و مير در بيماران بستری
در بخشهای مختلف بيمارستانها دارد؛ از این رو ميبایست
جوانب احتياط را در تجویز و مصرف آنتيبيوتيدها در ارتباط با
بيماران مبتال به عفونتهای سودوموناس آئروژینوزا رعایت نمود.
تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از طرح تحقيقاتي دانشجویي مصوب
دانشگاه آزاد اسالمي واحد کازرون ميباشد که در سال  1306با
هزینه شخصي انجام شده است .بدینوسيله از همكاری
کارشناسان آزمایشگاه ميكروبشناسي مرکز درماني سوانح
سوختگي تهران قدرداني ميشود.
شایان ذکر است که نویسندگان هيچگونه تعارض منافعي را
اعالم نكردهاند.
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