
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


سودوموناس آئروژینوزا با استقاده از exoSو toxAپیپراسیلین بر بیان ژن هاي MICهاي پایین تر از  بررسی تاثیر غلظت
RealtimePCRروش 
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هاي بیماریزا تداخل ایجاد ها نباشند اما می توانند با بیان برخی از ژنقادر به از بین بردن باکتريآنتی بیوتیکها درغلظتهاي پایین تر از ام آي سی ممکن است 
گسترش مقاومت غلظتهاي پایین تراز ام آي سی آنتی بیوتیکها تاثیر شدیدي بر میزان جهش، انتقال افقی ژن وتشکیل بیوفیلم دارند که ممکن است به ظهور و.کنند

هدف ما در این مطالعه ، استفاده از روش ریل تایم پی سی آرجهت تعیین میزان کمی بیان دو ژن بیماریزاي سودوموناس . کنندآنتی بیوتیکی کمک 
ام آي سی این آنتی بیوتیک با روش ماکروبراث دایلوشن . درغلظتهاي پایین تر از ام آي سی پیپراسیلین می باشد) اگزوتوکسین آ ، اگزوآنزیم اس(آئروژینوزا

سی دي ان آ با استفاده از کیت رونویسی معکوس . هاي پایین تر از ام آي سی با استفاده از کیت ، استخراج شدآر ان آ توتال پنج سویه از تمامی غلظت. ین شدتعی
پیپراسیلین منجر به افزایش معنی دار بیان نتایج نشان می دهد، غلظتهاي پایینتر از ام آي سی. سنتز شد و ریل تایم پی سی آر با استفاده از کیت سایبرگرین انجام شد

از این رو هیچ رابطه مشخص و قطعی بین غلظتهاي پایین تر از ام آي . ژن توکس آ می گردد، در حالیکه هیچ افزایش معنی داري در بیان ژن اگزواس مشاهده نشد
صرف شده در بدن بیمار به میزان پایین تر از دوز ام آي سی برسد ممکن است منجر در پایان چنانچه آنتی بیوتیک م. سی پیپراسیلین با بیان این دو ژن وجود ندارد

.به افزایش بیان برخی فاکتورهاي بیماریزا و وخیم تر شدن وضعیت عفونت شود

، سودوموناس آئروژینوزاMICهاي پایین تر از ، غلظتS، اگزوآنزیم Aاگزوتوکسین:هاى کلیدىواژه
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Evidence has demonstrated that sub MIC antibiotics may be able not to kill bacteria but can interfere with
the expression of some virulent genes. Sub inhibitory concentrations of antibiotics have a strong effect on
mutation rates, horizontal gene transfer and biofilm formation which may all contribute to the emergence
and spread of antibiotic resistance. In this work, our aim was developing a real time PCR method for
quantification of two Pseudomonas aeruginosa virulence genes (toxA and exoS) at the sub MIC of
Piperacilline. The MIC of this antibiotic is determined by Broth Macro Dilution method. Total RNA of five
strains are extracted from all sub MIC concentrations by total RNA extraction kit. After that, cDNA
synthesis is performed by using reverse transcription kit. Then, Real time PCR carried out by SYBR green
method. Our results show that sub MIC concentrations of piperacillin causes significant increase in the
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toxA gene expression but could not display any significant increase in exoS gene expression. Finally, we
realized that there is no certainly and determining relationship between sub MIC concentrations of
piperacillin with these genes expression. To end this, if the usage of antibiotics in patient body reach
lowers than of MIC dose, it will cause increasing some of the virulent factors and aggravate the infection
situation.
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