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مقدمه :استافيلوکوکها به سرعت نسبت به اغلب آنتيبيوتيکها مقاومت پيدا مي کنند و مشکالت درماني متعددي پدید مي آورند .از این
ميان ،پمپهاي افالکس مهمترین علت ایجاد کننده مقاومت آنتيبيوتيکي مي باشند و اصلي ترین این پمپها سيستمهاي ذاتي افالکس
ژن  norاست .در استافيلوکوکوس اورئوسnorB ،norA ،و ، norCژنهاي کروموزومي هستند که پمپهاي افالکسي (جریاني) را کدگذاري
مي کنند که بيان باالي ژنهاي مقاومت چند دارویي مي تواند مقاومت نسبت به کينولونها را ایجاد کند.
هدف :این مطالعه با هدف ارزیابي مولکولي حضور ژنهاي  norA B,Cمرتبط با پمپهاي افالکس ایجاد کننده مقاومت به آنتي
بيوتيکهاي خانواده فلوروکينولون در جدایههاي استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده که از نمونههاي عفونت ادراري انجام ميشود.
روش کار :در این مطالعه نمونههاي جدا شده از  388نمونه ادرار بيماران مراجعه کننده به آزمایشگاههاي شمال شهر تهران تعداد 988
نمونه استافيلوکوکوس اورئوس جمع آوري و شناسایي گردید .پس از شناسایي سویههاي مقاوم به آنتي بيوتيکهاي خانواده فلوروکينولون،
استخراج  DNAجدایهها به منظور تایيد وجود ژنهاي  norB ، norAو  norCتوسط واکنش  PCRمورد بررسي قرار گرفت .نتایج حاصل با
استفاده از الکتروفورز بر روي ژل آگارز بررسي گردید.
نتایج :از بين  988ایزوله استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده  08جدایه ( )%08نسبت به سيپروفلوکساسين 38 ،جدایه ( )%38نسبت به
نوروفلوکساسين و  98جدایه ( )%98نسبت به افلوکساسين مقاومت نشان دادند .از بين  988جدایه 38 ،جدایه ( )%38داراي ژن مقاومت
 28،norBمورد ( )%28داراي ژن  norCو در  28جدایه ( )%28نيز داراي ژن  norAبودند .همچنين  98جدایه ( )%98واجد هر سه ژن و 95
جدایه ( )%95واجد  2ژن از  3ژن مورد مطالعه بودند.
نتیجهگیری :شناخت الگوي مقاومت به لحاظ وجود درصد نسبتا باالي ژنهاي دخيل در مقاومت در این باکتري که از باکتريهاي شایع
عفونتهاي بيمارستاني است و گزارش آن به مراکز درماني ميتواند راه کار مناسب انتخاب درمان به پزشکان در مواجهه با عفونتهاي
شدید و تهدید کننده حيات بيماران ارائه نماید.
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استافيلوكوك اورئوس ،كوكسي غيرمتحرك بدون
اسپور و گرم مثبتي است كه مي تواند در شرایط
محيطي مختلف رشد كند( .)1این ارگانيسم دومين
پاتوژن شایع عفونتهاي بيمارستاني است .این باكتري
به علت قدرت تخریب بالقوه و مقاومت روز افزون در
برابر داروهاي ضد باكتري ،به صورت یكي از
نگرانيهاي سالمت عمومي و یكي از چالشهاي موجود
در برابر پزشكان باقي مانده است .)2( .این باكتري
یكي از مهم ترین پاتوژنهاي شناخته شده براي ایجاد
عفونت به صورت تک گير و اپيدميک است و یكي از
مهم ترین عوامل عفونتهاي بيمارستاني و عفونتهاي
كسب شده از اجتماع است كه ميتواند بيماريهاي
مهمي هم چون باكتریمي ،اندوكاردیت ،استئوميليت،
سندرم شوك توكسيک و عفونتهاي پوستي باشد.
توانایي وسيع این باكتري در ایجاد بيماري بخاطر
توليد سموم و آنزیمهاي مختلف و توانایي كسب
سریع مقاومت در برابر آنتي بيوتيکها است عالوه بر
این ساختار دیواره و پروتئينهاي استافيلوكوكوس
اورئوس نيز تا حدودي در بيماري زایي آن نقش دارند.
(.)3
مقاومت به آنتي بيوتيک در استافيلوكوكوس
اورئوس شيوع باالیي دارد و در سالهاي اخير با توجه
به مصرف باالي آنتي بيوتيک الگوي حساسيت در این
باكتري دستخوش تغييرات بوده است .یكي از
مشكالت عمده در درمان و پيشگيري از بيماريهاي
ناشي از این باكتري مقاومت آن به آنتي بيوتيکها
ميباشد كه باعث بروز مشكالت فراوان از قبيل مرگ
و مير و افزایش عالیم باليني بيمار در دوران بستري
ميباشد كه این امر سبب ایجاد محدودیت در درمان
براي این باكتري شده است( .)4مكانيسمهاي مقاومت
به درمان این باكتري به سه روش كلي طبقه بندي

ميشود كه شامل توليد آنزیمهایي كه عوامل آنتي
باكتریال را تغيير ميدهند یا تخریب ميكنند،
استفاده از سيستمهاي افالكس پمپ براي جلوگيري
از تجمع آنتي بيوتيک در داخل سلول و نهایتا تغيير
نقطه هدف ميباشد .اگرچه تعداد زیادي از
مقاومتها ي دارویي در باكتریها یک صفت ذاتي است
اما در بسياري از موارد نيز ،این پدیده در اثر فشار
آنتي بيوتيكي ایجاد شده و بوسيله ارگانيسمها كسب
ميگردد( .)5پمپهاي افالكس تقریبا در تمام
گونههاي باكتریایي یافت شده اند و ژنهاي رمز گذار
این گروه از پروتئينها ميتوانند در كروموزومها یا
پالسميدها قرار بگيرند .در ميان این ناقلين ،پمپهاي
افالكس وابسته به انرژي وجود دارند كه مواد سمي
مانند آنتي بيوتيکها را تشخيص داده و این مواد را از
درون سلول به محيط خارج پمپ ميكنند و بنابراین
باعث كاهش تجمع داخل سلولي آنتي بيوتيکها
ميگردند .بيان باالي یک یا چند پمپ افالكس باعث
ممانعت از ایجاد تجمع داخل سلولي در حد آستانه
مورد نياز براي فعاليت دارو ميگردد(.)6
مقاومت آنتيبيوتيكي استافيلوكوكها به عوامل
مختلفي مانند نفوذپذیري غشاي خارجي ،حضور
Ampcالقایي ،بتاالكتاماز كروموزومي و فعاليت ناشي از
سيستمهاي افالكس چند دارویي وابسته است از این
ميان ،پمپهاي افالكس مهمترین علت ایجاد كننده
مقاومت آنتيبيوتيكي مي باشند و اصلي ترین این
پمپها سيستمهاي ذاتي افالكس ژن  norاست .در
استافيلوكوكوس اورئوس ،norC ،norB ،norA ،و tet38
ژنهاي كروموزومي هستند كه پمپهاي افالكسي
(جریاني ) را كدگذاري ميكنند كه بيان باالي ژنهاي
مقاومت چند دارویي(  )MDRميتواند مقاومت نسبت
به كينولونها و دیگر تركيبات و یا تتراسایكلين ( tet
 )38را ایجاد كند ( .)11سيستمهاي پمپ افالكس
چنددارویي  norAدر  S. aureusبسيار مورد مطالعه
قرار گرفته است .در مطالعه اي ثابت شده است

حضور پمپهای افالکس  norB ،norAو  norCدر ...

افزایش بيان ژن  norAناشي از جهش در پروموتر،
منجر به افزایش مقاومت باكتري به فلوروكينولونها
شده است ( .)11همچنين ثابت شده است كه
پمپهاي افالكس  norBو  norCنقش مهمي در
مقاومت باكتري دارد (.)11،11
با توجه به اهميت این موضوع و انجام مطالعات
كمي كه در این مورد انجام شده است ،این مطالعه با
هدف تشخيص مولكولي پمپهاي افالكس norA,
 norBو  norCدر جدایههاي باليني استافيلوكوكوس
اورئوس و ارزیابي نقش آنها در ایجاد مقاومت انجام
گرفت.
مواد و روشها
نمونهگیـری ،کشـ

و ددااـازی ااـتافیلوکوکو

اورئو

در این مطالعه از نمونه بيماران آزمایشگاههاي
شمال شهر تهران به تعداد  311نمونه ادرار مشكوك
به صورت تصادفي جمع آوري و بررسي گردید.
نمونههاي باكتري پس از كشت و رشد نمونهها،
فرآیند جداسازي استافيلوكوكوس اورئوس با استفاده
از رنگ آميزي گرم و آزمایشهاي كاتاالز ،كواگوالز
 ،DNaseو تخمير مانيتول تشخيص داده شد.

تست تعيين حساسيت نسبت به آنتيبيوتيکها به
روش انتشار از دیسک [ ]Kirby-Bauer Methodانجام
شد .حساسيت به آنتيبيوتيکهاي سيپروفلوكساسين

ااتخراج  DNAو شنااایی مولکولی ژنهـای
norB, norC

استخراج  DNAباكتريها با استفاده از كيت
تخليص ( DNPشركت سيناكلون ،ایران) بر طبق
دستور عمل شركت سازنده انجام گرفت.در نهایت
جهت تائيد استخراج نمونه را بر روي ژل آگارز 1
درصد استفاده شد .واكنش  PCRدر حجم نهایي 25
ميكروليتر شامل  1ميكروليتر از پرایمر  Forwardاز
هر ژن و  1ميكروليتر از پرایمرهاي ( Reverseغلظت
 11پيكومول) 5 ،ميكروليتر از  DNAاستخراج شده و
 1225ميكروليتر از مستر ميگس (شركت سيناكلون
،ایران)و  425ميكروليتر آب مقطر دو بار تقطير انجام
شد.توالي پرایمرها در مطالعه حاضربا استفاده از نرم
افزار  CLC Sequence viewerنسخه  6طراحي و
جهت اطمينان اختصاصي بودن آن از سرویس Basic
) Local Alignment Search Tool(BLASTبانک
اطالعاتي National Center for Biotechnology
) Information(NCBIاستفاده گردید .ترادف
پرایمرهاي و اندازه قطعات تكثير شده در جدول
شماره  1نشان داده شده است.

جدول  -1توالی پرایمرها ،طول محصول واکنش و دمای واکنش

منبع

طول محصول دمای اتصال

مطالعه حاضر

160 bp

مطالعه حاضر

260 bp

مطالعه حاضر

131 bp

54°C
54°C
54°C
54°C
54°C
54°C

norA,

سکانس پرایمر

نام پرایمر

'5'- GTGGTATGAGTGCTGGTATGG - 3
'5'- GAAACTTCTGCCATAAATCCACC -3
'5'- CAAACACTCGGATGCAAGAAAC - 3
'5'- GACGCCAAATGCTCCACC - 3
'5'- TGGGTTGGAGATGGATTTTC - 3
'5'- ACAATTAGCCCTGCAACGTC - 3

norA-F
norA-R
norB-F
norB-R
norC-F
norC-R
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انجش حساای

نسب

به آنتیبیوتیکها

( 5ميكروگرم) ،نوروفلوكساسين( 11ميكروگرم) و
افلوكساسين( 5ميكروگرم) ) (Mast UKدر محيط
كشت ( Muller Hinton Agarمرك آلمان) تعيين
گردید .نتایج آنتي بيوگرام با استفاده از جداول
(CLSI) Clinical and laboratory
استاندارد
 standards instituteتفسير شد.

59

حضور پمپهای افالکس  norB ،norAو  norCدر ...

واكنش در دستگاه ترمال سایكلر با شرایط دمایي
 5دقيقه دناتوراسيون در  55درجه و در ادامه 33
سيكل تكرار در دماي دناتوراسيون  54درجه 35
ثانيه ،دماي اتصال  53درجه  35ثانيه و دماي تكثير
 22درجه  35ثانيه و در نهایت  5دقيقه در  22درجه
قرار داده ميشود .در هر واكنش یک ميكروتيوب به
عنوان كنترل منفي با شرایط مشابه در نظر گرفته شد
ولي به جاي  ،DNAبه آن ژنوم یک باكتري دیگر كه
براي این ژنها منفي بود مثل استافيلوكوكوس
اپيدرميدیس با شماره دسترسي  ATCC 12228اضافه
ميگردید .براي مشاهده نتایج از الكتروفورز و ژل
آگارز  2درصد استفاده گردید.

ميزان مقاومت آنتي بيوتيكي
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شکل  -1نتایج مقاومت جدایهها نسبت به آنتی بیوتیکهای
سیپروفلوکساسین ) ،(CIPنوروفلوگساسین ) (NORو افلوگساسین
)(OFX

نتایج

نتایج بخش مولکولی

ددااازی و تشخیص باکتریها از نمونههای بالینی

از بين  311نمونه ادراري تعداد  111جدایه به
عنوان استافيلوكوكوس اورئوس بر مبناي آزمایشهاي
استاندارد مورفولوژیک و بيوشيميایي جداسازي و
شناسایي گردید .پس از تشخيص ،نمونههایي كه
خصوصيات بيوشيميایي آنها با ویژگيهاي
استافيلوكوكوس اورئوس منطبق بود به عنوان نمونه
مثبت درج گردیدند.
بررای الگوی مقاوم

آنتی بیوتیکی ددایهها نسـب
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به داروهای ضد میکروبی
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جدایه
111
آنتيبيوتيكي
حساسيت
استافيلوكوكوس اورئوس با روش انتشار در آگار،
نسبت به آنتيبيوتيکهاي مورد نظر تعيين گردید.
نتایج نشان داد كه از بين  111ایزوله استافيلوكوكوس
اورئوس جدا شده  61جدایه به دیسک
سيپروفلوكساسين ( 61درصد)  31جدایه به
نوروفلوكساسين (31درصد) و  11جدایه به
افلوكساسين(11درصد) مقاومت نشان دادند (شكل.)1

از مجموع  111نمونه جمع آوري شده  61نمونه
داراي مقاومت به آنتي بيوتيکهاي مورد آزمایش
بودند .استخراج  DNAاین جدایهها انجام شد و با
پرایمرهاي طراحي شده واكنش  PCRبر روي آنها
صورت گرفت.
تکثیر توالی ژن  nor Aتواط واکنش PCR

نتایج الكتروفورز نمونهها در ژل آگارز  %2در
واكنش  PCRاوليه باند 160جفت بازي مربوط به
تكثير ژن مورد نظر را نشان داد كه از  61جدایه ي
مقاوم ،تعداد  21نمونه ( )%33حضور ژن  norAرا
نشان دادند (شكل.)2
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تکثیر توالی ژن  nor Cتواط واکنش PCR

نتایج الكتروفورز نمونهها در ژل آگارز  %2در
واكنش  PCRاوليه باند  131جفت بازي مربوط به
تكثير ژن مورد نظر را نشان داد كه از 61جدایه ي
مقاوم تعداد  21جدایه ( )%33حضور ژن  norCرا
نشان دادند (شكل.)4

شکل  -2نتایج مربوط به واکنش  PCRبرای ژن  norAمیباشد که از
سمت چپ :SMسایز مارکر  100 bpشرکت سیناکلون  :NCکنترل منفی
 : PC،کنترل مثبت و از حرف  Aتا  Hنمونههای باکتری
استافیلوکوکوس برای این ژن میباشند که برخی باند مورد نظر را
داده و برخی فاقد ژن مورد نظر میباشند.

تکثیر توالی ژن  nor Bتواط واکنش PCR

نتایج الكتروفورز نمونهها در ژل آگارز  %2در
واكنش  PCRاوليه باند 260جفت بازي مربوط به
تكثير ژن مورد نظر را نشان داد كه از  61جدایه ي
مقاوم تعداد  31جدایه ( )%51حضور ژن  norBرا
نشان دادند (شكل.)3

سمت چپ :SMسایز مارکر  100 bpشرکت سیناکلون  ،و از حرف  Aتا
 Iنمونههای باکتری استاف برای این ژن میباشند که برخی باند مورد
نظر را داده و برخی فاقد ژن مورد نظر میباشند : PCکنترل مثبت.
 :NCکنترل منفی

سمت چپ :SMسایز مارکر  100 bpشرکت سیناکلون  :NCکنترل منفی
 ،و از حرف  Aتا  Hنمونههای باکتری استاف برای این ژن میباشند که
برخی باند مورد نظر را داده و برخی فاقد ژن مورد نظر میباشند
 :PCکنترل مثبت

بررسيهاي مولكولي براي وجود ژنهاي
 norB،norAو  norCبر اساس پرایمرهاي موجود براي
هر یک از ژنهاي مورد نظر بر این قرار بود كه در 33
درصد از باكتريهاي جدا شده داراي ژن norA
ميباشند و در  51درصد از باكتريها با پرایمرهاي ژن
 NorBپاسخ مثبت نشان داد همچنين در سویههاي
جدا شده براي ژن  Nor Cدر  33درصد این ژن را
شامل بودند .براساس نتایج مولكولي بدست آمده در
 25درصد براي دو ژن (در  14درصد براي ژن  norCو
 norBو در  8درصد براي ژنهاي  norAو norBو در 4
درصد داراي ژنهاي  norAو  norCميباشد) در 16
درصد باكتريها براي هر سه ژن مثبت ميباشند
حدود  41درصد باكتريهاي فاقد هيچكدام از این
ژنها ميباشند (شكل.)5
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شکل  -3نتایج مربوط به واکنش  PCRبرای ژن  nor Bمیباشد که از

شکل  -4نتایج مربوط به واکنش  PCRبرای ژن  nor Cمیباشد که از
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شکل  -5توزیع فراوانی هر یک از ژنها
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استافيلوكوكوس اورئوس به روشني به عنوان یک
عامل بيماري زاي قدرتمند كه عفونتهاي متعددي را
ایجاد مي كند شناخته شده است .استافيلوكوكوس
اورئوس مقاوم به آنتي بيوتيکها همچنين یكي از
عوامل اصلي عفونتهاي بيمارستاني و اكتسابي از
جامعه است كه امروزه مقاومت چندگانه اي را نسبت
به طيف وسيعي از آنتي بيوتيکها از جمله بتاالكتامها،
آمينوگليكوزیدها ،تتراسایكلينها ،فلوروكوئينولونها و
ماكروليدها كسب كرده است(.)13
گزارشهاي مربوط به مقاومت آنتي بيوتيكي
بواسطه پمپهاي افالكس در  S. aureusشامل
گروههاي متعددي از آنتي بيوتيکها ميشود و تاكيد
بيشتري بر تتراسایكلينها ،ماكروليدها و فلوكينولونها
وجود دارد .از بين این آنتي بيوتيکها نيز،
فلوروكينولونها مورد توجه بيشتري قرار دارند زیرا
این گروه از داروها شامل سوبستراهاي متعددي براي
تعداد زیادي از سيستمهاي افالكس مقاومت دارویي
چندگانه ميباشند .مقاومت ناشي از پمپهاي افالكس
نسبت به فلوروكينولونها ،مانند سيپروفلوكساسين،
نورفلوكساین ،و اسپارفلوكساین در ایزولههاي باليني
 S. aureusدر 2دهه اخير توضيح داده شده است .البته

توضيح نقش جداگانه هر كدام از پمپهاي افالكس
مشكل است زیرا اكثر پمپهاي افالكس MDR
كروموزومي موجب انتشار فلوروكينولونها به خارج از
سلول باكتري ميشوند .تمامي این عوامل در كنار هم
باز هم نميتوانند ویژگيهاي معيني را براي مقاومت
ایزولههاي باليني  S. aureusنسبت به فلوروكينولونها
را توضيح دهند.
در مطالعه اي كه در سال  1355توسط حدادي
زحمت كش و همكارانش با منظور بررسي فراواني
ژنهاي پمپ افالگس  nor Aو  norBدر سویههاي
باليني استافيلوكوكوس اورئوس و بررسي نقش آن در
ایجاد مقاومت به سيپروفلوكساسين انجام گرفت 251
نمونه باليني از بيمارستانهاي مختلف چمع آوري شد
كه  51نمونه استاف بودند كه از این تعداد  68درصد
نمونهها به متي سيلين و  24درصد به
سيپروفلوكساسين مقاوم بودند و فراواني ژنها براي
 norAو  norBدر سویههاي مقاوم به ترتيب 111
درصد و  83درصد بودند كه نتایج نشان داد پمپ
افالگس در ایجاد مقاومت به سيپروفلوكساسين نقش
اساسي دارند و بررسي حضور این ژنها ميتواند در
پيشنهاد الگوي درماني حائز اهميت باشد( .)11در
بررسي در بوستون آمریكا در ارتباط با بيان ژن nor B
و ژن  nor Cدر استافيلو كوكوسهاي مقاوم به
سيپروفلوكساسين بر روي  115نمونه جدا شده از
سالهاي  2115و  2111جدا شده از كشور كره انجام
گرفت  nor Bدر  42درصد نمونهها و ژنهاي  nor Aو
 nor Cبه ترتيب در  33262درصد و  5322درصد
نمونه حضور داشته اند( .)14بر اساس نقش پمپ
افالكسها در مقاومت باكتريها به برخي از آنتي
بيوتيکها مطالعاتي به همين منظور بر اساس
جلوگيري از بيان هر یک از این ژنهاي پمپ افالگس
و بررسي مقاومت آنتي بيوتيكي در حال انجام
ميباشد .بر همين اساس مطالعاتي كه توسط دكتر
پورمند و همكارانش در سال  2114بر روي بيان ژن

حضور پمپهای افالکس  norB ،norAو  norCدر ...

نتیجهگیری
نتایج این مطالعه نشان داد كه پمپ افالكس
 norB،norAو  norCیكي از مكانيسمهاي مهم

مقاومت به آنتي بيوتيکهاي فلوركينولون مانند
سيپروفلوكساسين ميباشد .اما نباید نقش سایر
عوامل و مكانيسمهاي دخيل در مقاومت نادیده
گرفته شود .در نهایت پيشنهاد ميشود كه
مطالعات بيشتر براي توليد و گسترش مولكولهاي
مهاركننده افالكس انجام بگيرد .توسعه
مهاركنندههاي پمپ افالكس ،امكان كنترل
سویههاي مقاوم حاوي پمپهاي افالكس را ایجاد
ميكند.
تقدیر و تشکر
بدین وسيله بخش آزمایشگاه تحصيالت تكميلي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم و بخصوص شركت
دانش بنيان سامان ژن آراد و تمام كساني كه در انجام
این پروژه همكاري نموده اند ،تشكر و قدراني
مينمایيم.
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 NorAدر باكتريهاي استافيلوكوكوس ارئوس مقاوم
مشتقات
ضد
بر
سيپروفلوكساسين
به
هگزاهيدروكينولين انجام دادند به این نتایج دست
پيدا كردند.كه مشتقات هگزا هيدروكينولين توانایي
جلوگيري از رشد باكتري مقاوم به سيپروفلوكساسين
را دارند و همچنين بيان ژن  NorAرا كاهش
ميدهد(.)11
در این مطالعه از نمونههاي مورد بررسي در بخش
جدایه
111
آنتيبيوتيكي
حساسيت
استافيلوكوكوساورئوس كه با روش آگار دیسک
دیفيوژن انجام گردید حساسيت نمونهها نسبيت به
آنتيبيوتيکهاي مورد نظر تعيين گردید ،كه نتایج
نشان داد كه از بين  111ایزوله استافيلوكوكوس
اورئوس جدا شده تنها  61مورد به دیسک
سيپروفلوكساسين  31مورد به نوروفلوگساسين و 11
مورد به افلوگساسين مقاومت نشان دادند .بررسيهاي
مولكولي براي وجود ژنهاي  Nor B،Nor Aو NorC
بر اساس پرایمرهاي موجود براي هر یک از ژنهاي
مورد نظر بر این قرار بود كه در  21نمونه از
باكتريهاي جدا شده داراي ژن  33( NorAدرصد)
ميباشند و در  31نمونه از باكتريها با پرایمرهاي ژن
 NorBپاسخ مثبت نشان داد( 51درصد) .همچنين در
سویههاي جدا شده براي ژن  Nor Cدر  21نمونه این
ژن را شامل بودند( 33درصد) .براساس نتایج مولكولي
بدست آمده در  15باكتري براي دو ژن norC ،norA
و  25( norBدرصد) در  11باكتري ميباشند براي هر
سه ژن مثبت ( 16درصد) ميباشند .علت اینكه در
برخي از باكتريها كه فاقد ژنهاي مورد نظر بوده ولي

نسبت به این آنتي بيوتيکهاي فلوروكينون از خود
مقاومت نشان ميدهند به دليل وجود موتاسيون در
ژن  gyrAميباشد كه با این موتاسيون باكتريها به
آنتي بيوتيکها مقاوم ميشوند.
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