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Introduction: Pseudomonas aeruginosa is one of the most important infectious
agents in humans, which is difficult to control in hospitals due to its resistance to
various antibiotics. Efflux pump systems play an important role in the drug
resistance of this bacterium to a variety of antibiotics. This study aimed to
determine the antimicrobial synergistic effect of silver nanoparticles and the
antibiotic streptomycin on the MexX gene expression.
Material & Methods: In this cross-sectional descriptive study, 49 samples were
collected from 11 medical diagnostic laboratories in Mashhad from 1398 to
1399. After the treatment of multidrug-resistant bacteria with inhibitors, the
microdilution method and Real Time-PCR technique were used to determine the
effective dilution of silver nanoparticles and probiotics on the expression of the
MexX gene of the bacterium.
(Ethic code: IR.IAU.MSHD.REC.1400.018)
Findings: All 49 collected samples of Pseudomonas aeruginosa were identified.
All strains had the MexX gene, and all were resistant to more than two
antibiotics. The minimum inhibitory concentration (MIC) results and expression
of the MexX gene showed that the MIC in the agar dilution method for silver
nanoparticles was up to 500 μg/ml. Evaluation of the synergistic effect of silver
nanoparticles with streptomycin antibiotic showed that plates containing
streptomycin antibiotic disk with silver nanoparticles with the dilution of 250
μg/ml caused a growth inhibition zone according to the CLSI standard. Silver
nanoparticles with streptomycin synergy had a greater effect in inhibiting
bacterial growth, and this effect was greater than that of silver nanoparticles
(P>0.05).
Discussion & Conclusion: Silver and streptomycin have inhibitory and
antibacterial activity to reduce the function of the MexXY-OprM efflux pump in
Pseudomonas aeruginosa (P>0.05).
Keywords: Iran, MexXY-OprM, Multidrug resistance, Nanomaterials,
Pseudomonas
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چکیده
مقدمه :سودوموناس آئروژینوزا یکی از عوامل مهم عفونتزا در انسان است که بهسبب مقاوم شدن به انواع آنتیبیوتیکها،
کنترل عفونت ناشی از آن در بیمارستانها دشوار است .سامانههای پمپ افالکس نقش مهمی در مقاومت دارویی این
باکتری به انواع آنتیبیوتیکها دارند .هدف این مطالعه ،تعیین اثر همافزایی ضدمیکروبی نانوذرات نقره و آنتیبیوتیک
استرپتومایسین روی بیان ژن  MexXاست.
مواد و روش ها :در این مطالعۀ مقطعی– توصیفی 49 ،نمونه از  11آزمایشگاه تشخیص طبی مشهد طی سالهای -1399
 1398جمعآوری شد .پس از تیماردهی باکتریهای دارای مقاومت چنددارویی با مواد مهارکننده ،از روش میکرودایلوشن و
فن  Real time-PCRبهترتیب برای تعیین رقت اثربخش نانوذرات نقره و پروبیوتیک بر بیان ژن  MexXباکتری مولد
آن استفاده گردید.
یافتهها :همۀ  49نمونۀ جمعآوریشدۀ سودوموناس آئروژینوزا تأیید هویت شدند .همۀ سویهها ژن  MexXداشتند و همۀ
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بررسی اثر همافزایی نانوذرات نقره و آنتیبیوتیک استرپتومایسین بر بیان ژن جزء

آنها به بیش از دو آنتیبیوتیک مقاوم بودند .نتایج  MICو بیان ژن  MexXنشان داد که کمینۀ غلظت بازدارندگی در
روش رقت در آگار برای نانوذرات نقره تا رقت 500میکروگرم بر میلیلیتر بود .ارزیابی اثر همافزایی نانوذرات نقره به همراه
آنتیبیوتیک استرپتومایسین نشان داد که پلیتهای حاوی دیسک آنتیبیوتیک استرپتومایسین به همراه نانوذرات نقره با رقت
استرپتومایسین تأثیر بیشتری در مهار رشد باکتری داشت و میزان این تأثیر نسبت به اثر نانوذرات نقره بیشتر است ()P>0.05
بحث و نتيجهگيری :نتایج نشان داد که نانوذرات نقره و استرپتومایسین فعالیت مهاری و آنتیباکتریال برای کاهش
عملکرد پمپ افالکس  MexXY-OprMدر باکتری سودوموناس آئروژینوزا دارند (.)P>0.05
واژههای کليدی ،MexXY-OprM :سودوموناس ،مقاومت چنددارویی ،نانومواد ،ایران

 استناد :محمد ،علی؛ مولوی ،فرحناز؛ دولت آبادی ،سمانه .بررسی اثر همافزایی نانوذرات نقره و آنتیبیوتیک استرپتومایسین بر بیان ژن جزء MexX
دستگاه افالکس پمپ در سویههای سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به دارو .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،تیر 1401؛.41-50 :)2(30
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 250میکروگرم بر میلیلیتر سبب ایجاد هالۀ عدم رشد مطابق با استاندارد  CLSIمیشود .نانوذرات نقره با همافزایی
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مقدمه

مهار عفونت آن بهدست نیامده است ( .)1این باکتری

نانوذرات در برابر باکتریها با دو سازوکار اتفاق میافتد.1 :

یکی از عوامل مهم ایجاد عفونتهای بیمارستانی است و

نانوذرات با اتصال به غشای باکتری در نفوذپذیری غشا و

بهویژه در بخش مراقبتهای ویژه ،مشکالت فراوانی را به

فرایند تنفس اختالل ایجاد میکنند؛  .2نانوذرات میتوانند

بار میآورد و همچنین عامل عفونت مزمن تنفسی و علت

به درون باکتری نفوذ کنند و با ترکیبات دارای گوگرد و

اصلی مرگومیر بیماران دارای سیستیک فیبروزیس )(CF

فسفر واکنش دهند (.)12
استرپتومایسین یک آنتیبیوتیک آمینوگلیکوزیدی است

است (.)2
مقاومت این باکتری به گروههای آنتیبیوتیکی

که مانند سایر داروهای این گروه ،با عبور فعال از غشای

مختلف مانند آمینوگلوکوزیدها ،کینولونها و بتاالکتامها،

باکتری مانع بیوسنتز پروتئین توسط ریبوزومها میشود .این

درمان آنتیبیوتیکی را با شکست مواجه میکند (.)3

آنتیبیوتیکها وسیعالطیف هستند و بهویژه بر باکتریهای

مطالعات نشان میدهد که مصرف آنتیبیوتیکهای رایج

گرم منفی مؤثرند؛ اما امروزه ،بهسبب عوارض جانبی

قادر به کنترل عفونت این باکتری نیستند (.)3-5

کاربردشان محدودشده است و برای درمان عفونتهای

سودوموناس آئروژینوزا با سازوکارهای متفاوتی مقاومت

شدیدی استفاده میشود که نسبت به آنتیبیوتیکهای دیگر

به ترکیبات ضدباکتریایی را نشان میدهد و سامانههای

مقاوم باشند .در این تحقیق ،اثر همافزایی نانوذرات نقره با

پمپ افالکس یکی از مهمترین سازوکارهای کسب

استرپتومایسین بررسی شد تا اثر همافزایی آنها بر بیان ژن

مقاومت ذاتی این باکتری به انواع آنتیبیوتیکها است

 MexXتعیین گردد که یکی از اجزای مهم عوامل مقاومت

( .)6 ،7سودوموناس آئروژینوزا توانایی بیان  12نوع

در سودوموناس آئروژینوزا است.

 Mex-Type Multidrug Resistance Efflux Pumpرا

مواد و روش ها

دارد که پنج پمپ ،MexXY- oprM ،MexAB-oprM

شناسایی سویههای سودوموناس آئروژینوزا :این

MexJK-oprM

مطالعه بهصورت توصیفی-مقطعی ،در ارتباط با 49

فراوانتر از بقیه هستند ( )8و پمپ  MexXY- oprMیکی

سویۀ سودوموناس آئروژینوزای جمعآوریشده از

از پمپهای مهمی است که مسئول خارج کردن

آزمایشگاههای تشخیص طبی شهر مشهد طی سالهای

آنتیبیوتیکهای گروه آمینوگلوکوزیدها در باکتری

 1398-1399صورت گرفت .بهمنظور تأیید شناسایی

سودوموناس آئروژینوزا است.

سویههای بررسیشده از رنگآمیزی گرم ،بررسی ظاهر

 MexEF-oprN ،MexCD-oprTو

در حال حاضر ،آنتیبیوتیکها پرکاربردترین داروی

کلنی از نظر موکوئیدی یا صاف بودن ،از آزمونهای

ضدمیکروبی برای کنترل عفونتهای باکتریایی هستند ()9؛

بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی شامل کشت روی محیطهای

اما گسترش روزافزون مقاومت ذاتی باکتریها به انواع

افتراقی سیمون سیترات آگـار،

آنتیبیوتیکها مشکل جدی ایجاد کرده است ()10؛ به این

)،EMB (Eosin Methylene Blue) ،Iron

سبب ،در تحقیقات اخیر مطالعات بهسوی شناسایی مواد

) (Sulfide Indole Motilityو آزمونهای اکسیداز و

غیرآنتیبیوتیکی مانند نانومواد رفته است تا بتوان مصرف

کاتاالز استفاده گردید (همۀ محیطهای کشت از شرکت

آنتیبیوتیکها را کاهش داد ( .)10 ،11نانوذرات

پارس پیوند خریداری شد) ( .)13سویه ها در محیط

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.5.6

مختلف پمپ تراوشی مقاومت چنددارویی با نامهای

اثر همافزایی نانوذرات نقره و
آنتیبیوتیک استرپتومایسین بر بیان ژن

بیماریزا و فرصتطلب است که موفقیت کامل برای

و زخمهای پوستی استفاده میشود .فعالیت ضدمیکروبی

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10

سودوموناس آئروژینوزا یک باکتری گرم منفی

مدتهاست که برای کاهش عفونتهای میکروبی پوست

TSI (Triple Sugar
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SIM

44

در دمای  -80درجۀ سانتیگراد نگهداری گردیدند .سویۀ

 )Geermanyو مطابق دستورالعمل شرکت سازنده صورت

استاندارد این تحقیق

ATCC27853 Pseudomonas

گرفت .پرایمرها با استفاده از نرمافزارهای

Gene Runner

 aeruginosaبود که بهصورت لیوفیلیزه خریداری شد (.)14

 vol.6.5.50طراحی گردیدند و توسط روش

گفتنی است که پژوهش حاضر مطابق با دستورالعمل کمیتۀ

) (https://blast.ncbi.nlm.nih.govتأیید شدند (جدول

اخالق پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ،با کد

شمارۀ  .)1واکنش  PCRبا حجم نهایی  25میکرولیتر شامل

اخالق  IR.IAU.MSHD.REC.1400.018انجامشده است.

 12میکرولیتر (ایران ،سیناکلون)

BLAST

PCR master mix 5X

باکتری بررسیشده نسبت به آنتیبیوتیکها با استفاده از

 mM 2/5 ،3MgCl2از  1 ،dNTPsمیکرولیتر از هریک از

روش  Kirby-Bauerمطابق با استانداردهای  CLSIبررسی

پرایمرها 5 ،میکرولیتر از  DNAالگو و  6میکرولیتر آب دو

گردید ( .)15دیسکهای آنتیبیوتیکی به فاصلۀ  3میلیمتر از

بار تقطیر استریل با استفاده از گرادیانت ترموسایکلر

لبۀ پلیت و  5میلیمتر نسبت به یکدیگر قرار داده شدند .پس

(اپندورف ،آلمان) با برنامۀ دمایی  1سیکل دناتوراسیون

از  24ساعت انکوبه کردن در دمای  37درجۀ سانتیگراد،

ابتدایی شامل  94درجۀ سلسیوس به مدت  15دقیقه،

قطر هالۀ عدم رشد اندازهگیری گردید و میزان حساسیت

واسرشته شدن  94درجۀ سلسیوس  30ثانیه ،مرحلۀ اتصال

آنتیبیوتیکی سویهها با روش  CLSI 2018بهدست آمد

پرایمر  58درجۀ به مدت  30ثانیه ،مرحلۀ طویل شدن 72

( .)15دیسکهای آنتیبیوتیک استفادهشده در این تحقیق از

درجۀ سلسیوس برای  30ثانیه و یک مرحلۀ بسط نهایی 72

شرکت پادتن طب تهیه شد و شامل جنتامایسین (،)10 µg

درجۀ سلسیوس برای  10دقیقه صورت گرفت .پس از

کلیندامایسین ( ،)10 µgایمیپنم ( ،)10 µgتتراسایکلین (µg

انجام  ،PCRمحصوالت روی ژل آگارز  1درصد

 ،)30سفتازیدیم ( ،)30 µgکلرامفنیکل ( ،)30 µgسفازولین

الکتروفورز شدند .پس از رنگآمیزی با اتیدیوم بروماید ،از

( ،)30 µgاریترومایسین ( ،)15 µgاسترپتومایسین ( )10 µgو

باندهای بهدستآمده عکسبرداری گردید .در این واکنش

سولفامتوکسازول ( )10 µgبود .در این مرحله ،سویههایی که

از آب بهعنوان کنترل منفی و از باکتری دارای ژن MexX

به بیش از یک آنتیبیوتیک مقاوم بودند ،بهعنوان سویههای

بهعنوان کنترل مثبت استفاده شد (.)16

دارای مقاومت چنددارویی (مقاومت چنددارویی حالتی

تهیۀ سوسپانسیون نانوذرات نقره :پودر نانوذرات

است که در آن باکتری به بیش از یک ترکیب مقاومت نشان

نقره (برند  ) ARMINANOاز شرکت مهندسی پایدار

میدهد) شناسایی و از آنها برای ادامه کار استفاده شد.

ابتکار آرمینا خریداری گردید و سری رقت نانوذرات

استخراج  DNAو شناسایی ژن  MexXپمپ افالکس

نقره با روش رقت سازی سریال با رقت های ،31/25

توسط فن  :PCRبرای شناسایی ژن  MexXپمپ افالکس

 500 ،250 ،125 ،62/5و  1000تهیه شد .بر اساس

DNA

روش استاندارد کمیتۀ ملی استانداردهای آزمایشگاه

در سویههای دارای مقاومت چنددارویی ،استخراج

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.5.6

آزمون حساسیت آنتیبیوتیکی :حساسیت سویههای

دارای 2/5Mm ،Taq DNA polymerase 5 U/µl
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کشت تجاری  LB Brothدارای  20درصد گلیسرول،

با استفاده از کیت استخراج ( DNA

Qiagen, Hilden,

جدول شمارۀ  .1پرایمرهای استفادهشده در  Real- Time PCRو PCR

300
119

55/70

CTCTACCCCATCTACGTC ،F
GTCGTCACGTCGACACCC ،R

MexX

55/3

F:CCAACCCTTTTCCTTACTTGC
R: CATCAACTTCACCTTCACGC

16S rRNA

55/32
55/3

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.2.41

اندازۀ محصول ()bp

(Tmدرجۀ سانتیگراد)

توالی نوکلئوتیدی

ژن

45
جدول شمارۀ  .2مشخصات ترموسایکلر در Real-Time PCR
No.

 60ثانیه

95

1

 30ثانیه

95

واسرشتDenaturation :

2

 40ثانیه

59

اتصالAnnealing :

3

 1دقیقه

72

گسترشExtention :

4

 7دقیقه

72

Final extention

5

30

)Cycle(2-4

روش رقت در براث صورت گرفت تا ( MICکمینۀ

دو میکرولیتر

غلظت مهارکنندگی) و ( MBCکمینۀ غلظت

 ،Reaction Bufferدر دمای  42درجۀ سانتیگراد به طول

کشندگی) به دست آید.

 60دقیقه انجام شد و درنهایت 10 ،دقیقه در  70درجۀ

اثر همافزایی نانوذرات نقره با استرپتومایسین ،با
آغشته کردن دیسک آنتی بیوتیک استرپتومایسین (10
میکروگرم) با بیشترین غلظت نانوذره انجام شد که اثر
مهارکنندگی نداشت.

AMV Reverse Transcriptase 5X

سانتیگراد (برای غیرفعال کردن آنزیم  )RTدر دستگاه
ترموسایکلر قرار گرفت.
سنجش بیان ژن توسط فن  :Real-Time PCRواکنش
زنجیرهای پلیمراز در حجم  20میکرولیتر با استفاده از کیت

استخراج  :RNAپس از تیمار کردن سویهها با

 Genetکره جنوبی ،با ترکیب  10میکرولیتر

Prime

نقره و استرپتومایسین ،استخراج  RNAبا استفاده از کیت

 1 ،Depc waterمیکرولیتر از هر پرایمر 1 ،میکرولیتر از

( Total RNA Extraction mini Kitیکتا تجهیز آزما،

 Rox dyeو  2میکرولیتر از  cDNAانجام شد .تکثیر ،مطابق

ایران) انجام گردید .پس از استخراج  ،RNAبرای اطمینان

جدول شمارۀ  2در  30چرخه انجام گردید ( .)18از ژن

از درستی استخراج RNA ،بهدستآمده توسط دستگاه

خانگی  16s rRNAبهعنوان کنترل داخلی استفاده شد.

نانودراپ با روش جذب نوری  230/260و 260/280

تحلیل دادهها در نمونههای تیمارشده و کنترل با کمک

نانومتر ارزیابی شد .اگر نسبت بهدستآمده بین  1/8تا 2

معادلۀ دادهها و رسم نمودارهای نرمافزار

باشد ،مولکول کیفیت الزم برای ادامه کار را دارد.

 Relative Quantificationصورت گرفت .درنهایت،

 RNAاستخراجشده در دمای  -20درجۀ سلسیوس

دادههای مربوط به تغییر بیان ژن  MexXبا روش 2-ΔΔCT

نگهداری گردید (.)17

با فرض کارایی  100درصد و با استفاده از آزمون آماری

ساخت  :cDNAسنتز  cDNAبا استفاده از کیت

LightCycler

تی مستقل در سه گروه تحلیل گردید.

( cDNA Synthesis Kitیکتا تجهیز آزما ،تهران) و بر
اساس دستورالعمل شرکت سازنده انجام شد .در این

یافته ها

دقیقه در دمای  70درجۀ سانتیگراد ،فرایند نسخهبرداری

آزمونهای تشخیصی و تأییدی میکروبیولوژی و

معکوس صورت گرفت .این فرایند با  2میکرولیتر

بیوشیمیایی بهعنوان باکتری سودوموناس آئروژینوزا تأیید

 0/8 ،Random Primerمیکرولیتر از آنزیم

 2 ،Reverse Transcriptaseمیکرولیتر از ،10mM Dntp

شدند.
نتایج آزمون حساسیت آنتیبیوتیکی :قطر هالههای
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روش پس از انکوبه کردن  RNAاستخراجشده به مدت 5

تشخیص سویهها 100 :درصد سویهها با روش

AMV
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نانوذرات نقره (رقت پس از  )MICو همافزایی نانوذرات

) Qmaster mix (2xهمراه  5 ،syber greenمیکرولیتر از
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بالینی( ،)CLSIتعیین اثر ضدباکتریایی نانوذرات نقره با

یک میکرولیتر  RNasin® Ribonuclease Inhibitorو

اثر همافزایی نانوذرات نقره و
آنتیبیوتیک استرپتومایسین بر بیان ژن

Time

)Temprature(0C

Step
واسرشت اولیه Initial denaturation
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جدول شمارۀ  .3نتایج آزمون حساسیت آنتیبیوتیکی سویهها
دیسک آنتیبیوتیک
مجله دانشگاه علوم پزشکی ایالم  /تیر
 ،1401دوره  ،30شماره 41-50 ،2

آموکسیسیلین-کالونیک اسید ()30

)0( 0

)0( 0

)100( 49

جنتامایسین ()GM10

)0( 0

)0( 0

)100( 49

کلیندامایسین ()CC2

)0( 0

)0(0

)100( 49

)26/53( 13

)18/36( 9

)34/69( 17

تتراسایکلین ()TE30

)0( 0

)0( 0

)100( 49

سفتازیدیم ()CAZ30

)0( 0

)0( 0

)100( 49

کلرامفنیکل ()CH30

)63/26( 31

)14/28( 7

)22/44( 11

سفازولین ()CZ30

)0( 0

)0( 0

)100( 49

اریترومایسین ()E15

)0( 0

)0( 0

)100( 49

سولفامتوکسازول ()SXI

)0( 0

)0( 0

)100( 49

استرپتومایسین

)0( 0

)0( 0

)100( 49

ایمیپنم ()IMp10

ایجادشده در اطراف دیسکهای آنتیبیوتیکی سویههای
مدنظر با کولیس اندازهگیری گردید و میزان حساسیت
باکتری نسبت به آنتی بیوتیکها با توجه به استاندارد
 CLSLتعیین شد و نتایج بهصورت حساس (،)S
نیمهحساس ( )IMو مقاوم ( )Rارائه گردید (جدول شمارۀ
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حساس (درصد)

نیمهحساس (درصد)

مقاوم (درصد)

 .)3در این بررسی ،همۀ سویهها مقاومت به بیش از دو
آنتیبیوتیک داشتند؛ بنابراین ،همۀ سویهها برای ادامه کار
استفاده شدند.
سویه های دارای مقاومت چنددارویی سودوموناس

به راست :مارکر ،نمونههای مثبت حاوی ژن  ،MexXکنترل مثبت،
کنترل منفی) .طول قطعۀ مدنظر  300جفت باز است.

آئروژینوزای جمع آوریشده اجرا گردید .تکثیر ژن
پمپ افالکس  MexXدر سویه های باکتری ،وجود باند

بیان ژن در سه گروه سلولی تیمارشده با نانوذرات نقره،

 bp300در ژل الکتروفورز را نشان داد .سویه های

تیمارشده با اثر همافزایی نانوذرات نقره و استرپتومایسین و

دارندۀ ژن مدنظر به عنوان کنترل مثبت (شکل شمارۀ )1

تیمارنشده با استفاده از آنالیز منحنی ذوب ( Melting curve

در نظر گرفته شدند .نتایج ارزیابی مولکولی سویه ها

 )analysisو منحنی تکثیر با سه بار تکرار ارزیابی گردید.

نشان داد که همۀ نمونه های با مقاومت چنددارویی ،ژن
 MexXداشتند.

در منحنی تکثیر دستگاه  ،Real time PCRنمونههای
باکتری پیش و پس از تیمار با نانوذرات نقره و نانوذرات

مهار رشد سویههای باکتری نشان داد که بهترین غلظت

رنگهای مختلف نشان داده شدهاند .همانطور که در شکل

مهارکنندگی برای نانوذرات نقره  500میکروگرم بر

شمارۀ  2و  3مشاهده میشود ،ژنهایی که بیان بیشتری

میلیلیتر است.

داشتند ،دارای  Ctکمتر بودند و در منحنی ،زودتر وارد فاز

و همافزایی استرپتومایسین و نانوذرات نقره :به این منظور،

 Exponentialشدهاند و نمونههای باکتری پس از تیمار با
نانوذرات نقره و نانوذرات نقره -استرپتومایسین بیان کمتر ژن
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نتایج آزمون  :MICنتایج بررسی MICیا کمینۀ غلظت

نقره-استرپتومایسین و ژن کنترل داخلی بررسیشده با

ارزیابی بیان ژن  MexXپس از تیمار با نانوذرات نقره
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نتایج تکثیر ژن با روش  :PCRواکنش  PCRروی

شکل شمارۀ  .1نتایج الکتروفورز حاصل تکثیر ژن ( MexXاز چپ
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گروه وجود داشت .کمترین میزان بیان ژن در گروهی دیده
تیمارشده با نانوذرات بهتنهایی کاهش معناداری در بیان ژن
 MexXداشت؛ اما نسبت به تیمار همافزایی نانوذرات نقره و
استرپتومایسین تأثیر کمتری را نشان میدهد (شکل شمارۀ .)4
شکل شمارۀ  .2آنالیز منحنی ذوب ( )Melting curveبرای
سنجیدهشده در همۀ نمونهها باهم منطبق و بهصورت یک قله است.

و  Ctبیشتری داشتند.
بر اساس نتایج بهدستآمده از سنجش بیان ژن
( ،)Pvalueاختالف آماری معنادار در بیان ژن در میان 3

شکل شمارۀ  .3نتایج منحنی تکثیر محصول در Real time PCR

برحسب سیکل

سه تکرار .تفاوت معناداری در همۀ گروههای تیمار در سطح  P>0.05مشاهده شد .از ژن رفرنس  16sRNAبرای نرمالسازی نتایج استفاده گردید.

بحث و نتيجهگيری

هنوز دوز مصرفشدۀ آنتیبیوتیکها برای از بین بردن

مسبب عفونتهای انسانی پس از استافیلوکوکوس اورئوس

باکتری سودوموناس آئروژینوزا ،نتیجۀ تحقیقات نشان

و اشرشیاکلی است ( .)5این باکتری فرصتطلب گرم منفی

میدهد که مقاومتهای چنددارویی در این باکتری

بهسبب ایجاد عفونتهای شدید ،مرگومیر گستردهای را

گسترش فراوانی داشته است و در بیشتر موارد ،درمان

در بیماران دارای ضعف دستگاه ایمنی و بیماران سیستیک

آنتیبیوتیکی را با شکست مواجه میکند ( )23و مطالعۀ

فیبروزیس ) (CFبهوجود میآورد ( .)20 ،19سودوموناس

حاضر نیز مقاومت چنددارویی نسبت به آنتیبیوتیکها در

آئروژینوزا قابلیت بسیار باالیی برای بقا در طبیعت دارد و

همۀ سویههای آزمایششده را تأیید میکند.

در بیشتر محیطهای دارای رطوبت حتی آب مقطر نیز

همهسویههای بررسیشده در این پژوهش که از

زندگی میکند ( .)21با وجود پیشرفتهایی که در زمینۀ

آزمایشگاههای سطح شهر مشهد جمعآوریشده بودند ،به

تهیۀ آنتیبیوتیکهای ضدباکتریایی بهدستآمده است،

بیش از دو آنتیبیوتیک مقاومت نشان دادند و مقاومت
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سودوموناس آئروژینوزا سومین عامل مهم باکتریایی

عفونتهای باکتریایی بسیار زیاد است ( .)22دربارۀ

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.5.6

شکل شمارۀ  .4نمودار مقایسۀ بیان ژن  MexXدر نمونههای کنترل و نمونههای تیمارشده با نانوذرات نقره و همافزایی نانوذرات نقره و استرپتومایسین در
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اطمینان از اختصاصی بودن قطعههای تکثیرشدۀ ژن که منحنی ژن

اثر همافزایی نانوذرات نقره و
آنتیبیوتیک استرپتومایسین بر بیان ژن

شد که با نانوذرات و آنتیبیوتیک تیمارشده بودند .گروه
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مجله دانشگاه علوم پزشکی ایالم  /تیر
 ،1401دوره  ،30شماره 41-50 ،2

سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به چند دارو ) (MDRدر

باکتریهای گرم منفی بیشتر است ( .)35 ،36 ،37مطالعات

سراسر جهان افزایش داشته است ( .)24مقاومت این باکتری

گذشته اثر همافزایی ضدباکتریایی ترکیب نانوذرۀ نقره و

اغلب نسبت به گروههای آنتیبیوتیکی مختلف مانند

آنتیبیوتیک آمپیسیلین ،اریترومایسین ،کانامایسین و

آمینوگلوکوزیدها ،کینولونها و بتاالکتامها است (.)25

کلرامفنیکل را تأیید میکند ( .)38نانوذرات اکسید روی

درصد مقاومت چنددارویی در مطالعۀ حاضر حدود چهار

)(ZnOیکی دیگر از نانوذراتی است که اثر همافزایی آن با

برابر میزان گزارششده در مطالعۀ مشابه در سال 2001

آنتیبیوتیک علیه باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی

است ( .)26مهمترین علت افزایش مقاومت در باکتریها

گزارششده است ( .)39 ،40در بیشتر مطالعات ،آثار

استفادۀ بیشازاندازه از آنتیبیوتیکهاست ()24؛ به همین

ضدباکتریایی نانوذرات فلزی در باکتریهای گرم منفی

علت در سالهای اخیر ،مطالعات بسیاری دربارۀ شناسایی

بیشتر از باکتریهای گرم مثبت بوده است (.)31

با استفاده از آنها مصرف آنتیبیوتیکها را کاهش داد.

در گذشته انجام شده است .در سودوموناس آئروژینوزا

نانوذرات یکی از گزینههای مطرح در این مطالعات است

سامانههای پمپ افالکس غشایی نقش مهمی در کسب

که خاصیت ضدمیکروبی آن پیشتر به اثبات رسیده است.

مقاومت ذاتی این باکتری به انواع آنتیبیوتیکها دارند

مطالعات گذشته نشان داده است که نانوذرات فلزی مانند

( .)41سودوموناس آئروژینوزا توانایی بیان دوازده نوع پمپ

اکسید نقره به علت داشتن توان ضدمیکروبی میتوانند

تراوشی مسبب مقاومت چنددارویی با عنوان

بهعنوان جایگزینی برای آنتیبیوتیکها بررسی شوند (،29

 Multidrug Resistance Efflux Pumpرا دارد که پمپ

 .)27 ،28نتایج بررسی حاضر ،توانایی ضدمیکروبی

 MexXY- OprMیکی از مهمترین آنهاست ( .)42در

نانوذرات نقره را تأیید میکند و این نتیجه همسو با نتایجی

مطالعۀ حاضر ،نانوذرات نقره بهتنهایی یا با همراهی

است که نشان میدهد نانوذرات نقره یکی از مؤثرترین

استرپتومایسین توانستند که بیان ژن  MexXرا کاهش دهند.

ترکیبات برای کنترل رشد باکتریها است (.)28 ،29 ،30

این نتیجه برخالف مطالعۀ شریف و امینی در سال 2019

دربارۀ تأثیر نانوذرات بر بیان ژنهای پمپ افالکس

است که نشان دادند همافزایی نانوذرات اکسید آهن و

سودوموناس آئروژینوزا مطالعات متعددی وجود دارد که

پروبیوتیک بیفیدیوباکتریوم بیفیدیوم نسبت به ایزولههای

اثر نانوذرات نقره بر بیان ژنهای پمپ افالکس را تأیید

کنترل تغییر بیان ژن  MexAرا ایجاد نمیکنند (.)43

میکند .نانوذرات دیگر مانند روی و اکسید روی نیز

با توجه به اینکه ژنهای افالکس

Mex-Type

MexXY-OprM

میتوانند مانع رشد سودوموناس آئروژینوزا باشند

بهصورت کروموزومی در نمونههای سودوموناس

( .)31 ،32 ،33نانوذرات آهن نیز با غلظت 100

آئروژینوزا وجود دارند و سویههای دارای مقاومت

میکروگرم بر میلیلیتر میتوانند نقش مهارکنندگی بر

چنددارویی حامل اجزای ژنی این سامانه یعنی

باکتری سودوموناس آئروژینوزا داشته باشند (.)34

هستند ،شاید این ژن بتواند بهعنوان وسیلۀ تشخیصی در

MexX

و نانوذرات نقره را اثبات میکند .همسو با آن ،مطالعات

استفاده شود؛ همچنین با توجه به معناداری اثر نانوذرات

فراوانی وجود دارد که آثار همافزایی نانوذرات و

نقره و استرپتومایسین بر بیان ژن  )P>0.05( MexXمیتوان

آنتیبیوتیکها روی باکتریهای مختلف را اثبات مینماید.

ترکیب نانوذرات نقره با استرپتومایسین را برای کنترل

باکتریهای مختلف ،چه گرم مثبت و چه گرم منفی ،تحت

عفونت ناشی از این باکتری آزمود تا شاید با این همافزایی،
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مطالعۀ پیشرو اثر همافزایی آنتیبیوتیک استرپتومایسین

شناسایی مولکولی سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به دارو
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سرگزی که در همۀ مراحل اجرای پایاننامه مشاور طرح

.میزان دوز مصرفی آنتیبیوتیکها را بتوان کاهش داد

بودهاند و سرکار خانم فائزه غالمی بهار و آقای علی قرایی
تشکر و قدردانی

و همۀ کارشناسان محترم آزمایشگاه گروه زیستشناسی
.بهسبب همکاری در همۀ مراحل سپاسگزاری میگردد

161595 این مطالعۀ حاصل بخشی از پایاننامۀ شمارۀ
برای اخذ درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ زیستشناسی

IR.IAU.MSHD.REC.1400.018 :کد اخالق

 از دانشکدۀ علوم پایۀ دانشگاه آزاد،سلولی و مولکولی
 بدینوسیله از سرکار خانم بهاره.اسالمی واحد مشهد بود
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