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مقاله است که پس از طی فرایند « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»نسخه این 

داوری، برای چاپ، قابل پذیرش تشخیص داده شده است. این نسخه در مدت 

کوتاهی پس از اعالم پذیرش به صورت آنالین و قبل از فرایند ویراستاری 

از  شیشده پرفتهیپذ»گزینه  اراک یمجله دانشگاه علوم پزشکشود. منتشر می

ها دهد تا نتایج آنرا به عنوان خدمتی به نویسندگان ارائه می« انتشار

دسترس باشد. ترین زمان ممکن پس از پذیرش برای جامعه علمی در در سریع

ی فرایند آماده سازی و انتشار نهایی را طی می کند، اپس از آنکه مقاله

خارج و در یک شماره مشخص در « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»از نسخه 

شود. شایان ذکر است صفحه آرایی و ویراستاری فنی سایت نشریه منتشر میوب

که ممکن است بر محتوای شود باعث ایجاد تغییرات صوری در متن مقاله می

 آن تأثیر بگذارد و این امر از حیطه مسئولیت دفتر نشریه خارج است.

 

 ونه استناد شود: گلطفا این

Saheb Al-Zamani A, Sadrnia M, Akbari M, Saki S. [Efflux Inhibition in Clinical Isolates of 

Pseudomonas Aeruginosa Using Sertraline for Ciprofloxacin Resistance Breakdown (Persian)]. 

Journal of Arak University of Medical Sciences. Forthcoming 2023. Doi: 

http://dx.doi.org/10.32598/jams.25.3.262.1 

Doi: http://dx.doi.org/10.32598/jams.25.3.262.1 
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A B S T R A C T 

Background and Aim: The efflux pump in Pseudomonas aeruginosa inhibits the effect of 

ciprofloxacin by releasing quinolones out of the cell. It is important to find compounds to 

inactivate or inhibit its activity to continue using the antibiotic. The present study aims to 

investigate using sertraline as an efflux pump inhibitor in P. aeruginosa to reduce the 

antibiotic resistance. 

Methods: Pseudomonas aeruginosa strains were isolated from clinical sources and were 

identified by routine microbiological methods. Resistance of the isolates to ciprofloxacin 

was evaluated by Kirby–Bauer test. Resistance breakdown was investigated by adding 

sertraline to the Moller Hinton agar medium and determining the zone of inhibition of 

ciprofloxacin. Minimum inhibitory concentration (MIC) by microplate dilution method 

and Minimum bactericidal concentration (MBC) by culture and MTT method were 

determined for the isolates and ATCC 27853. The presence of the efflux pump was 

evaluated by phenotypic method using sertraline and serial dilution method of liquid 

medium in microplate, on ciprofloxacin resistant strains. The presence of the producing 

gene of this pump was determined by genotyping method in resistant strains by performing 

PCR. The standard PAO1 strain of Pseudomonas aeruginosa was used as a positive control. 

Ethical Considerations :This study was approved by the Ethics Committee of the Faculty 

of Medical Sciences of Islamic Azad University of Brojerd (Code: 

IR.IAU.B.REC.1401.011). 

Results: Based on Kirby Bauer's results, three strains were considered resistant to 

ciprofloxacin. MIC of drug-resistant strains was between 32 and 64 mg/ml and MBC was 

between 16 and 32 mg/ml. By performing electrophoresis on the PCR products, it was 

determined that the tested strains contain the mexA gene encoding the efflux pump. In the 

agar medium without sertraline, the zone of inhibition of around the ciprofloxacin disc was 

zero, but after adding sertraline, the diameter of the halo increased to 25 mm.The minimum 

inhibitory concentration of ciprofloxacin in the isolates before adding 25 micrograms of 

sertraline was 128 micrograms/ml and after adding sertraline, it was 4 micrograms/ml. 

Conclusion: It was concluded that sertraline inhibited the efficiency of the efflux pump in 

resistant P. aeruginosa isolates and reduced ciprofloxacin resistance.  

Keywords: Pseudomonas aeruginosa, Ciprofloxacin, Efflux pump, Sertraline 
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Introduction  

Pseudomonas aeruginosa plays a key role in various nosocomial infections worldwide. 

This bacterium is found in many habitats and grows in aerobic conditions. It causes disease 

with various virulence factors. Currently, Pseudomonas is inherently resistant to many 

antibiotics. It might be due to the low permeability of the outer membrane and the efflux 

pump and the leakage of the enzymes inactivating the antimicrobial, making the treatment 

very difficult. Fluoroquinolones, especially ciprofloxacin, are widely used in the treatment 

of Pseudomonas aeruginosa. The emergence of resistant strains has caused concerns in this 

regard. The spread of infectious diseases and consequently an increase in drug resistance 

has been one of the most serious threats to the successful treatment and health of the 

community.  The very high costs of processing an antibiotic and its long time to treat a 

bacterium have resulted in developing newer ways of using antibiotics in the treatment of 

bacteria. One way to reduce the bacteria stability is the inhibition of antibiotic disposal 

systems such as the efflux pump in bacteria [1.] .  Sertraline (with trade names of Zoloft and 

Acentra) is an antidepressant drug from the group of serotonin reuptake inhibitors. It is 

used to treat depression and is taken orally. Sertraline prevents the reuptake of serotonin 

by postsynaptic neuroreceptors and prevents an increase in the concentration of serotonin 

in the central nervous system. Sertraline also slightly inhibits the reuptake of dopamine. Its 

chemical formula is C17H17Cl2N. Its half-life is between 13 and 45 hours. It has been 

used in some studies to reduce the function of efflux pump proteins of Gram-negative 

bacteria such as E.coli.  

The present study aims to investigate using this compound in inhibiting the efflux pump in 

Pseudomonas aeruginosa [.7]  

 

Material and Methods 

Pseudomonas aeruginosa isolates were collected from clinical centers. Using biochemical 

reactions and differential diagnosis, P. aeruginosa isolates were evaluated in terms of 

sensitivity to the antibiotic ciprofloxacin from the 12-hour growth of the bacteria based on 

the CLSI2020 M100 standard guidelines in the form of Kirby Bauer by Disk diffusion 

method with 5 units of ciprofloxacin disk. The isolates with a zone of less than 18 mm 

were considered resistant strains. Then, for further examination and verification, MIC was 

performed for them using the CLSI2020M7-8 standard and the minimum inhibitory 

concentration of ciprofloxacin for the growth of Pseudomonas aeruginosa was determined. 
The resistant strains in terms of the presence of the efflux pump were identified by PCR 

method using the primer designed by studying the efflux pump gene.  

For resistance breakdown evaluation, 2 % of sertraline was added to the Mueller Hinton 

agar medium for the determining the zone of inhibition of ciprofloxacin. 
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microplate dilution method was used for determining Minimum inhibitory concentration 

(MIC). Minimum bactericidal concentration (MBC) was determined by culturing and MTT 

methods. Resistance breakdown in broth media was evaluated by the reduction in the MIC 

of the isolates in Muller Hinton Broth and determination of a significant reduction in 

bacterial resistance to ciprofloxacin. 

Results and Discussion  

Effect of sertraline in disc diffusion method was evaluated.In this method, before the 

addition of sertraline, there was no zone of inhibition (picture 3), but after the addition of 

sertraline, zone of inhibition increased to 25 mm. It means that with the addition of 

sertraline, the completely drug-resistant bacteria became sensitive. 

The results of minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum lethal concentration 

(MBC) of ciprofloxacin for drug-resistant strains of Pseudomonas aeruginosa and standard 

strain Pseudomonas aeruginosa 25873 can be seen in Table 3. The results using MTT were 

also consistent with the culture results in the case of MBC determination. 

The results of evaluation for presence of the efflux pump gene showed that the resistant 

strains had efflux pumps. 

The results showed that Sertraline can prevent the assembling of the efflux pump in 

Pseudomonas aeruginosa bacteria due to its formulation or interfere with its function by 

forming a complex with the efflux pump proteins. Therefore, fluoroquinolone antibiotics 

such as ciprofloxacin, released out of the cell by the efflux pump, prevent the division of 

the bacteria, so the protein-producing function is impaired and the effect of the antibiotic 

increases. 

Conclusion: 

Based on the results it was concluded that sertraline could be inhibit the efficiency of the 

efflux pump in resistant P. aeruginosa isolates and break the ciprofloxacin resistance in 

clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa.  

It is recommended to examine these materials for efflux pumps InVivo. 
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 چکیده

بیوتیکهای خانواده کینولونها با اخراج آن از سلول باعث مقاومت آنتی سودوموناس آیروجینوزادر پمپ افالکس  زمینه و هدف:

اومت می تواند باعث مقابله با مق با کمک ترکیبات شیمیایی غیر فعال کننده فعالیت پمپ، گردد. لذا مهار این پمپمی سودوموناس

مهارکننده پمپ افالکس در سودوموناس ایروجینوزا  عنوانداروئی باکتری گردد. هدف از این پژوهش ارزیابی استفاده از سرترالین به

 است.جهت کاهش مقاومت داروئی 

مورد ارزیابی در این پژوهش، از نمونه های بالینی بیماران جداسازی و پس از  سودوموناس ایروجینوزاهای سویه :مواد و روشها

داقل ح،  مقاومت آنها نسبت به سیپروفلوکساسین با روش کربی بائر مورد ارزیابی قرار گرفت. با روشهای میکروبشناسی هاشناسایی آن

و حداقل غلظت کشنده سریال رقتی محیط مایع در میکروپلیت  ( سیپروفلوکساسین با روشMICغلظت ممانعت کننده)

سودوموناس و سوش استاندارد  آیروجینوزاسودوموناس برای سویه های مقاوم به داروی  MTT ( با کشت و نیز روش MBC)دارو
بررسی شکست مقاومت با اضافه کردن سرترالین به محیط مولر هینتون آگار و تعیین قطر هاله تعیین گردید.   37872 آئروجینوزای

قتی محیط رحضور پمپ افالکس به روش فنوتیپی با استفاده از ماده دارویی سرترالین و روش سریال سیپروفلوکساسین انجام شد.  

 نوتایپیژ وجود ژن مولد این پمپ به روش مایع در میکروپلیت، بر روی سویه های مقاوم به سیپروفلوکساسین مورد ارزیابی قرارگرفت.

بعنوان کنترل مثبت استفاده  نوزایسودوموناس آئروژ PAO1استاندارد  هیسواز  تعیین گردید. PCR، با انجام در سویه های مقاوم 

  بعمل آمد. 

 دانشکده علوم پزشکی اخالق کمیته تصویب بهIR.IAU.B.REC.1401.011 اخالق کد با پژوهش این: مالحظات اخالقی

 .رسید بروجرد واحد اسالمی آزاد دانشگاه

سویه های مقاوم به دارو بین  MICسویه مقاوم به سیپروفلوکساسین در نظر گرفته شدند.   3بر اساس نتایج کربی بائر،   :یافته ها

،  PCRمیلی گرم بر میلی لیتر بود. با انجام الکتروفورز روی محصوالت  23تا  14بین  MBCمیلی گرم بر میلی لیتر و 46تا  23

در محیط آگار دار بدون سرترالین، کد کننده پمپ افالکس هستند.   mexAمشخص گردید که سویه های مورد آزمایش، حاوی ژن 

همچنین میلی متر افزایش یافت.  37اله اطراف دیسک سیپروفلوکساسین صفر بوده ولی پس از افزودن سرترالین، قطر هاله به قطر ه

میکرو گرم برمیلی 138سرترالین ،  % 3حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد سیپروفلوکساسین، در سویه ها قبل از اضافه  کردن 

 . شدتبدیل میکرو گرم برمیلی لیتر 6 بهلین،پس از اضافه کردن سرترا کهبود لیتر 

 می گردیدکارایی پمپ افالکس در باکتری سودوموناس ایروجینوزا دارو از طریق کاهش  MICسرترالین باعث کاهش  :نتیجه گیری

 .می دهدن کاهش یبیوتیک سیپروفلوکساو مقاومت باکتری را نسبت به آنتی

 

 سرترالین ،پمپ افالکس ، سیپروفلوکساسین ،سودوموناس ایروجینوزا: واژگان کلیدی
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 مقدمه:

 

آمیز های عفونی و نیز افزایش مقاومت دارویی یکی از تهدیدهای جدی در درمان موفقیتگسترش بیماری

ون های گوناگای در ایجاد عفونتنقش برجسته پسودوموناس آیروجینوزابیماریهای عفونی است. سویه های مقاوم 

ها بیوتیکبه بسیاری از آنتی سودوموناسمعموال  [1]و از جمله عفونت های بیمارستانی در سراسر جهان دارند.

پ های افالکس و همچنین تولید تواند نفوذپذیری پایین غشا خارجی، وجود پممقاوم می باشد که دلیل آن می

ن عفونت های ناشی از ایباشد که درمان می ها  ازبتا الکتامکننده آنتی بیوتیک ها یی مانند های غیر فعالآنزیم

  [3]را با دشواری زیادی روبرو می کند.باکتری 

توسط  1778ها از سلول باکتری می شود. پمپ های افالکس در سال بیوتیکپمپ افالکس باعث بیرون راندن آنتی

Levy   درE.Coli بخشی  .شده اندهای پمپ افالکس باکتریها شناسایی شناسایی شدند. پنج خانواده از سیستم

, 2]از مقاومت دارویی مشاهده شده در باکتری ها در برابر داروهای مختلف مربوط به وجود همین پمپ ها است 

 [6]باشد.ها  میهای کاهش مقاومت باکتری، استفاده از مهارکننده های پمپ های افالکس در باکترییکی از راه. [6

ها، باعث آنهای افالکس و اختالل در کارایی های پمپ افالکس عواملی هستند که با مهار کردن پمپمهارکننده

, 2]ند.بیوتیک و مرگ باکتری می شوبیوتیک درون باکتری شده و باعث عملکرد طبیعی آنتیافزایش غلظت آنتی

7] 

بات معروف شده اند، ترکی غیر آنتی بیوتیکمطالعات سال های اخیر نشان داده است که ترکیباتی که به دارو های 

ده قرار های قلبی عروقی مورد استفای مانند التهاب، افسردگی و بیماریکه برای کنترل شرایط پاتولوژیک غیر عفون

های ضد میکروبی دارند. از جمله این گروه های دارویی می توان به داروهای ضد افسردگی ، فعالیت[5]می گیرند

، ضد  [13]، ضد اسپاسم  [11]، آنتی هیستامین ها  [11, 7]ضد فشار خون  [7, 8]ضد روان پریشی  [7, 4]

 .اشاره کرد [16]و داروهای قلبی عروقی  [12]التهاب

 

ه اید علیه همکلرپرومازین جریان اتیدیوم بروممثال کما اینکه در برخی از این پژوهش ها گزارش شده است که، 

و یا  [17, 16]را کاهش داده است  مایکوباکتریوم اسمگماتیسو  مایکوباکتریوم آویوم، سالمونال انتریکاگونه های 

-pاکتری از جمله گزارش شده است که وراپامیل، یک مسدود کننده کانال کلسیم، چندین پمپ خروجی ب

glycoprotein ( فعالیت ضد باکتریایی3112و یا در پژوهشی دیگر کاتز و همکاران ) [17, 14]را مهار می کند  

مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه  E. coli ،S. aureusوکستین، فموکستین و مشتقات آنها را علیه پار

 .[18]کنند را مهار می RNDو NorA ،non-NorAهای خروجی رسید که این ترکیبات فعالیت پمپ
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به طور مشابه، خواص ضدمیکروبی دو ضد افسردگی سه حلقه ای ایمی پرامین، آمی تریپتیلین و فنوتیازین ها 

سودوموناس و  استافیلوکوکوس اورئوس، کلبسیال پنومونیه( بر علیه 3112و همکاران ) Hendricksتوسط 

(، SR،بر اساس این شواهد، برخی از داروهای ضد افسردگی از جمله سرترالین ) [17]بررسی شد آئروژینوزا

های بالقوه ضد میکروبی خود را به تنهایی، و در ترکیب با ( نیز ویژگیVF) ( و ونالفاکسینCITسیتالوپرام )

  .ها آشکار کرده اندبیوتیکبیوتیک بر مقاومت به بعضی از آنتیآنتی-ها و تأثیر ترکیبات ضد افسردگیبیوتیکآنتی

 

هدف از این پژوهش، استفاده از این ترکیب در مهار پمپ افالکس مقاومت دارویی سیپروفلوکساسین در 

 میباشد. سودوموناس آیروجینوزا
 

 مواد و روشها

 داروها و مواد شیمیایی-

 میلی گرمی( 111سرترالین)داروسازی اکسیر

 016M4058V # No     Fluka  )سیپروفلوکساسین )شرکت

 (No #  201127پادتن تب (واحدی سیپروفلوکساسین  7دیسک آنتی بیوتیک 

 (CAS number:    67-68-5 دی متیل سولفوکساید ) حالل سرترالین

 سویه های باکتری-

راک اهای سودوموناس ایروجینوزا مورد استفاده در این تحقیق از نمونه های بالینی در مراکز درمانی شهر سویهی مطالعه مقطع نیدر ا

 [31, 1]جدا شده بودند که با استفاده از آزمایش های  بیوشیمیایی وتشخیص های افتراقی معمول مورد شناسایی قرار گرفتند

 :محیط های کشت

B.H.I   شرکت(براثQuelab  وNo #759980) 

 (No#30505و    Canda labبالد آگار )شرکت 

 (No#46339و QUElabمولر هینتون براث)شرکت 

 (No#209219و Candalabمولر هینتون آگار)شرکت 
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 آزمایش انتشار از دیسک-

، از روش   .CLSI 2020, M100, 30 th edآزمایش حساسیت به آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین، طبق دستورالعمل استاندارد 

تن طب( انجام شد که جدایه هایی که هاله دواحدی سیپروفلوکساسین )پا 7دیسکهای استفاده از  با و بائر –کربی  انتشار از دیسک،

 . [31]داشتند سوشهای مقاوم در نظر گرفته شدند 18mmکمتر از 

 

 MBCبه روش میکروبراث سریال دایلوشن در محیط مایع و تعیین  MICتعیین  

(  MICبرای سویه ها، حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد، ) .CLSI 2018, M07, 11 th edبر اساس استاندارد 

 .تعیین شد  CAMHBسیپروفلوکساسین به روش میکرو براث سریال دایلوشن در محیط مایع

سریال دایلوشن [33]آماده گردید MICابتدا ده برابر غلظت  مورد نیاز سیپروفلوکساسین طبق دستورالعمل  جهت  ربرای این منظو

)کنترل منفی ( در 13) جهت کنترل مثبت (و11انجام وچاهکهای  شماره  µg/ml 1,7  تا نبه صورت میکرودایلوش µg/ml374از 

 ( .1نظر گرفته شد)شکل شماره 

 

 

 به روش میکرو براث سریال دایلوشن MICتعیین   :1شکل 

  

 . [32]( نیز مشخص گردید  MBC، حداقل غلظت کشنده باکتری )  MTTهمچنین با استفاده از رنگ حیاتی 

 

 

 :in vitroارزیابی هم افزایی سرترالین و سیپروفلوکساسین در 

 

 آماده سازی محلول استوک سرترالین

محلول دی متیل سولفوکساید )حالل ( تهیه شده وجهت ml( در ده  371mgبرابر  مقدار موثر از سرترالین) 11برای این منظور 

 آنتی بیوگرام رقیق شد. 
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 روش ارزیابی دیسک دیفیوژن-

 ابتدا دو گرم سرترالین به صد میلی لیتر محیطتاثیر سرترالین روی افزایش قطر هاله در روش کربی بائر مورد بررسی قرار گرفت. 

ل درجه )قبل از بسته شدن محیط( اضافه شده و محیط کامال یکنواخت وهموژن گردید. مولر هینتون آگار استریل شده، در دمای چه

سودوموناس آیروجینوزا روی آن کشت مقاوم به داروی  جدایه هایو سپس  شدهسانتی متری تقسیم  4مولر هینتون آگار در پلیتهای 

 .داده شدند

 مایعروش ارزیابی  به روش میکرو براث سریال دایلوشن در محیط 

رای اثبات تاثیر سرترالین بر گردید. بگرم درصد سرترالین حل شده اضافه 3میلی لیتر محیط استریل مولر هینتون براث  111در 

سیپروفلوکساسین قبل از اضافه کردن سرترالین وبعد از اضافه کردن آن   MIC پمپ افالکس سیپروفلوکساسین به روش فنوتیپی

 مورد سنجش قرار گرفت.

 

 ارزیابی مولکولی

 DNAاستخراج 

 Trkovجدایه های مقاوم به سیپروفلوکساسین سودوموناس ایروجینوزا از روش پیشنهادی     DNAبرای استخراج 

and Avgustin, 2003  بطور خالصه، باکتریها در محیط   استفاده شد کهBHI ( براثQUElab , Exp. D 

2025, Bath. N:…..   میلی لیتر از محیط کشت  3 .ساعت انکوبه شدند 13(  کشت داده شدند و برای حداقل

دقیقه سانتریفوژ شد مایع رونشین به آهستگی برداشته و دور ریخته شد، سپس  7به مدت  g 13000×در دور 

 ( Molecular grade waterمیکرولیتر  آب مقطر در سطح ملکولی) 111ته نشین در 

دقیقه در ظرف حاوی  11دقیقه قرار گرفت، سپس  11مربوطه در آب در حال جوش به مدت  حل گردید، ویال

میکرولیتر  111سانتریفوژ گردید. رسوب ایجاد شده در ویال در   g× 10000دقیقه در دور 11یخ و بعد از آن 

PBS  به آهستگی حل و جهت انجام آزمایشPCR   [36].درجه سانتی گراد نگهداری گردید -31در دمای 

 غلظت محصول بدست آمده با دستگاه نانو دراپ تعیین گردید.

مستر میکس  μl 8 الگو، DNAاز   μl4 انجام شد. مخلوط واکنش شامل   μl37در حجم نهایی  PCR آزمایش

میکرولیتر آب  7رفت و برگشت است ، حجم مخلوط واکنش با استفاده از های از پرایمر μl 1 )پیشگام .ایران(،

 میکرولیتر رسانده شده بود. 37دیونیزه به حجم 

 PCR  درجه سانتی گراد به مدت  76در ترموسایکلر حرارتی تحت شرایط زیر انجام شد: واسرشت سازی اولیه در

  (درجه سانتی گراد به مدت یک دقیقه، دمای آنیلینگ 76رخه شامل دناتوراسیون در چ 21دقیقه، سپس  7

=Annealing ثانیه  30.. درجه سانتی گراد برای  55..(سیکل 30 جهت ثانیه 30 مدت به درجه 55 دمای در
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 20درجه سانتی گراد به مدت  73در ) ثانیه 20 مدت به درجه 72 دمای در Elongation = (و گسترش

سودوموناس آیروجینوزای   استاندارد سویه. شد انجام دقیقه 8 مدت به گراد سانتی درجه 73 در نهایی بسط ثانیه،

ATCC  پرایمرهای طراحی شده در پژوهش در جدول شماره .  [37]به عنوان کنترل مثبت استفاده شد

 مشخص شده است  1

 

 توالی نوکلئوتیدی پرایمر مربوطه-1-جدول  

Saito, K., H. 

Yoneyama, and 

T. Nakae 

170 bp 

 
MexR  

 
GTTCGTTGCATAGCGTTGTCCTCA 

TTGATAACCGGCCATCGAGCTAAA 
MexR Forward 

MexR Reverse 

 

آگاروز  به همراه نمونه شاهد و کنترل منفی الکتروفورز شده ودر دستگاه ژل  %7/1روی ژل  PCRمحصوالت 

 داک مشاهده شدند. 
 

 نتایج

 

 نتایج دیسک دیفیوژن:

بی حساسیت به آنتی بیوتیک یاکلیه سویه های سودوموناس آیروجینوزای مورد مطالعه مورد ارزبائر،  -به روش کربی 

صرفا سویه های مقاوم به سیپروفلوکساسین ارئه شده اند. از سویه استاندارد   2سیپروفلوکساسین قرار گرفتند. در جدول شماره

ATCC27853 خص شده استمش 3ول شماره دجهت مقایسه استفاده گردید.نتایج در ج.  

 

 ینوزاژروئجدایه های سودوموناس آ MBCو  MIC ،ن ژنتایج دیسک دیفیو -3جدول  

MBC   در مولر هینتون

 آگار

MIC  درمولر هینتون

 براث

دیسک دیفیوژن در 

 مولر هینتون آگار

 سوشهای سودوموناس 

 1سوش شماره  11 23 46

 3سوش شماره  8 14 23

 2سوش شماره  16 6 8

1 1,7 36 ATCC27853 
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 نتایج تاثیر سرترالین در روش دیسک دیفیوژن

 میلی متر افزایش یافت.  37( ولی پس از افزودن سرترالین، قطر هاله به 3تصویردر این روش قبل از افزودن سرترالین، قطر هاله وجود نداشت )

 میلی متر نشانگر حساسیت کامل باکتری نسبت به دارو می باشد 37قطر هاله سیپروفلوکساسین به میزان  CLSI. M100بر اساس استاندارد 

 . یعنی اینکه با افزودن سرترالین، باکتری کامال مقاوم به دارو، به حساس تبدیل شد.  [ 21]

 

 ین: نتایج تاثیر سرترالین در روش دیسک دیفیوژن قبل و بعد از افزودن سرترال3تصویر 

 

 

 

 : سویه های مقاوم MBCو   MICنتایج 

 

( سیپروفلوکساسین برای سویه های MBC( و حداقل غلظت کشنده )MICنتایج حداقل غلظت ممانعت کننده)

قابل  3در جدول  37872مقاوم به داروی سودوموناس آیروجینوزا و سوش استاندارد سودوموناس آیروجینوزای 

 مشاهده است. 

 . (2و جدول شماره  2)تصویر شمارهتعیین بود  MBCنیز منطبق با نتایج کشت در مورد   MTTنتایج استفاده از 
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 MTTبعد از تاثیر MIC نتایج– 2تصویر شماره

 

 

انجام گردید ونتایج طبق  MICاز رشد روی محیط واجد سرترالین قبل و بعد برای سودوموناسهای مقاوم به سیپروفلوکساسین 

 میباشد .  2جدول

 

 (( (mL/µg µM−1جدایه ها قبل وبعد از تاثیر سرترالین ) MBCو  MICنتایج :  2جدول

MBC بعد از

اضافه کردن 

 سرترالین

MBC  از  قبل

اضافه کردن 

 سرترالین

MIC بعد از

اضافه کردن 

 سرترالین

MIC از  قبل

اضافه کردن 

 سرترالین

 سوشهای سودوموناس

 1سوش شماره  46 3 23 1

 3سوش شماره  23 6 14 3

 2سوش شماره  8 3 6 1

 

  PCRنتایج 

 اریسنجش بس یاست و برا8/1از  شتریو مواد آلی جدا شده ب نییبه پروت DNAنسبت تعیین غلظت ژنوم تخلیص شده نشان داد که 

 (.تریکرولیبر اساس نانو گرم بر م 321به  341مناسب میباشد .)نسبت 

 PAO1. سویه استاندارد نتایج بررسی وجود ژن پمپ افالکس نشان داد که سوشهای مقاوم همه دارای پمپ افالکس بودند

 ( . 6)تصویر را ارائه نمود 371استفاده شده بود نیز باند نترل مثبت که بعنوان ک نوزایسودوموناس آئروژ

1سوش  

2سوش  

3سوش  

 سوش استاندارد
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-1(، نوزایسودوموناس آئروژ PAO1 استاندارد هیسو: کنترل مثبت ) Sسویه ها،  پمپ افالکس در PCRنتایج بررسی  -6 تصویر

 : کنترل منفی C: سویه های مقاوم به دارو،  2

 

 

 : بحث
 اثبات گردید. نیپروفلوکساسیبه س سودوموناسشکست مقاومت  در نیسرترالدر این تحقیق اثر 

 یکی. [37, 34] شده است جیرا (MDR) مقاوم به چند دارو یها باکتریهایظهور  لیبه دل یکروبیبا عوامل ضد م یبیدرمان ترکاستفاده از روش 

 تی، سمشیرا افزا یاثربخش ی کرده،ریجلوگ یاز ظهور مقاومت اکتساب می تواند ییهم افزا رایز .است یبیداروها به صورت ترک تولید ، از راهبردها

 ارائه دهد.  یتک درمان یها میرا نسبت به رژ هاتیاز فعال یتر عیوس فیرا کاهش و ط

 هاکروبیم نیا رایمؤثر است، ز HIV العالج مانند سل و عفونتصعب یهایماریدر برابر ب یکروبیضد م یبیکه درمان ترک هنشان داد یمطالعات قبل

و مدت درمان  نهیوهز بوده دیممکن است مف یباتیترک نیچن ییشناسا لذا . [38]دهندیپاسخ نم یدرمان به تک ییعدم کارا ایمقاومت  لیبه دل

ضد  یداروها یرو یمدت و مطالعات قبل یاستفاده طوالن ،ییافزامطالعات هم  یبرااین مواد  انتخاب زهیرا کاهش دهد. انگ یکروبیضد م ییدارو

 . [17, 18]بود  یشیضد روان پر یو داروها یافسردگ

 حساس شدند.  سرترالین مقاوم بودند، با افزودن هاکیوتیبیکه قبالً به آنت ییایباکتر یهاهیاز سو یبرخ که دادنشان ی ما هاافتهی

ق بازدارنده با مشاهده شد. قطر مناط( کیوتیب یآنت ریغ( و سرترالین)کیوتیب یآنتسیپروفلوکساسین) نیب ییهم افزا ،ی حاضربیرکت هدر مطالع

 .افتی شیافزا سرترالینافزودن غلظت 

متوقف را کامالً  هایرشد باکتر،  کیوتیبیبا آنتهمراه  تریلیلیدر م وگرممیکر311مورد استفاده  در غلظت سرترالینافزودن در تحقیق حاضر، 

  .نگردید ریپذامکان غلظت نیدر ا سرترالین کیوتیبیآنت ییافزاهم تیکم نییتع ولی بعنوان یکی از محدودیت های تحقیق، نمود
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مهارکننده  کی اثبات شده است که سرترالیندارد.  یبه مطالعات مولکول ازیو ن ستیهنوز مشخص ن سرترالین ییایضد باکتر تیفعال قیدق سمیمکان

در  یروجتواند به عنوان مهارکننده پمپ خ یم نی، بنابرا[37, 38]مهارکننده پمپ بازجذب در انسان است کو ی نیبازجذب سروتون یانتخاب

 یهابا پمپ یاست، استفاده از باکتر انیمهار پمپ جر لیبه دل سرترالین ییایضد باکتر تیفعال نکهیا دییتأ یحال، برا نیبا اها عمل کند. یباکتر

  [38]است. ازیمورد ن دیبروما ومیدیشناخته شده مانند ات انیجر یهاپمپ یهامشخص شده و مطالعات با مهارکننده یمولکول انیجر

 موادی تولیدبه  یشناخته شد، منابع قابل توجه یکروبیضد م نیر چندمقاومت در براب زمیبه عنوان مکان افالکس یکه نقش پمپ ها یاز زمان

 را مهار کنند.  ستمیس نیتوانند ا یاختصاص داده شده است که م

, 21].قرار نگرفته اند شیمورد آزما ینیهرگز از نظر بال ،سرم تیو سم یثبات یب لیبه دال عمدتاداروها  نیا ،یشگاهیمطالعه آزما نیچند رغمیعل

و کاهش  یها، کاهش دفع آنها از سلول باکتر نولونیک تیفعال شیباعث افزا P. aeruginosa ،Phe-Arg-ß-naphthylamide . در[21

 . [23]شود یحداقل غلظت بازدارنده آنها م

و  مریمونتاژ همودا یبرا TM4 را هدف قرار دادند. دامنهسودموناس  TM4 -SMR هیسنتز کردند که ناح دیپپت نیو همکارانش چند چلیم

 تیتوانند فعال یدهند، بلکه م شکاه را  انیتوانند جر یه تنها مسنتز شده ن یدهایمهم است. آنها نشان دادند که پپت یکاربرد بعنوان یک پمپ

 . [22]بهبود بخشند  زیرا ن باتیترک ریسا یکش ستیز

 تیفعال یکه برخ یاند. در حالشده شیآزما انیعنوان مهارکننده پمپ جراستفاده به یبرا یاهیو گ یعیها محصول طبده ،مواد سنتزیعالوه بر 

 .[26]است  شدههنوز انجام ن ینینشان داده اند، مطالعات بال یمهار

 موادی تولیدبه  یشناخته شد، منابع قابل توجه یکروبیضد م نیمقاومت در برابر چند زمیبه عنوان مکان افالکس یکه نقش پمپ ها یاز زمان

  [24, 27]را مهار کنند ستمیس نیتوانند ا یاختصاص داده شده است که م

و کاهش حداقل  یسلول باکترها، کاهش دفع آنها از  نولونیک تیفعال شیباعث افزا P. aeruginosa ،Phe-Arg-ß-naphthylamide در

 کیبه  یابی، دستP. aeruginosaدر  افالکسپمپ  یهامهارکننده بعنوانبالقوه  کاندید نی. با وجود چند[27]شود یغلظت بازدارنده آنها م

همیت انفوذ مختلف  یهاسمیمکان نیبا ا باتیارتباط ترک یچگونگ و رهایمتغ نیشناخت ا .ی می باشدمؤثر هنوز موضوع مطالعات متعدد یدارو

 . [28]دارد P. aeruginosa یکیوتیب یمقاومت آنت ویژه ای در مبارزه با

رشح مولکوهایی که بین ت یکیابطه نزدچرا که ربگذارند  ریتأث لمیوفیب دیبر تول توانندیم زین افالکسپمپ  یهامهارکنندهاثبات شده است که این 

  . [27]تولید بیوفیلم را تحریک می کنند و کوئوروم سنسینگ وجود دارد

 : گیری نتیجه

فاده مهار پمپ افالکس در سویه های کلینیکی با است با  شکست مقاومت سودوموناس آئروجینوزا به سیپروفلوکساسیندر این تحقیق 

غیرفعال ریق از طرا  حداقل غلظت مهار کننده سیپروفلوکساسینسرترالین اثبات گردید.  ، به روش فنوتیپی و ژنوتیپیاز سرترالین

را ن سیابیوتیک سیپروفلوکسمقاومت باکتری را نسبت به آنتیکاهش داده و پمپ افالکس در باکتری سودوموناس ایروجینوزا  کردن

 .تغییر داد

 با توجه به اثر بسیار مناسب سرترالین، پیشنهاد می شود، مطالعات فراتر روی موش آزمایشگاهی انجام شوند.
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