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تر از هاي پاییناگرچه، غلظت. باشدهاي بیمارستانی میطلب گرم منفی در عفونتهاي فرصتترین پاتوژنیکی از شایعسودوموناس آئروژینوزا: زمینه و هدف
یزایی هاي فاکتورهاي بیمارتوانند با برخی از عملکردهاي باکتریایی و بیان ژنها نبوده اما میها قادر به از بین بردن باکتريبیوتیکحداقل غلظت مهارکنندگی آنتی

هاي آلژینات  و االستاز در پنم بر بیان ژنقل غلظت مهارکنندگی آنتی بیوتیک ایمیاتر از حدهاي پایینی تاثیر غلظتاین مطالعه به منظور بررس. مداخله نمایند
ها با پس از تایید ایزوله. وژینوزا انجام شدایزوله بالینی سودوموناس آئر5این مطالعه بر روي : روش بررسی. هاي سودوموناس آئروژینوزا انجام گرفتایزوله
پنم از روش جهت تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی ایمی. هاي بیماریزایی اتجام شدمراز براي تایید وجود ژناي پلیهاي بیوشیمیایی، واکنش زنجیرهتست

هاي ساب ام آي هاي آلژینات و االستاز در غلظتبیان ژن. نی استفاده گردیدمیکرودایلوشن براث پیشنهاد شده از سوي انستیتوي استانداردهاي آزمایشگاهی و بالی
پنم بیان ژن آلژینات کاهش هاي ساب ام آي سی ایمینتایج نشان داد در تمام غلظت:. هایافته.  پنم با روش ریل تایم پی سی آر مورد بررسی قرار گرفتسی ایمی

تغییرات به دست . هاي دیگر افزایش یافتبعضی غلظتبیوتیک کاهش و در هاي ساب ام آي سی  این آنتیاز غلظتیافت، در حالی که بیان ژن االستاز در بعضی
هاي بیماریزایی سودوموناس پنم سبب ایجاد تغییراتی در بیان ژنهاي ساب ام آي سی ایمیغلظت: گیريبحث و نتیجه. دار نبودندآمده از لحاظ آماري معنی

.توانند شدت بیماریزایی باکتري را تحت تاثیر قرار دهندو در نتیجه میآئروژینوزا شده

پنم، سودوموناس آئروژینوزا، حداقل غلظت مهارکنندگیآلژینات، االستاز، ایمی:هاى کلیدىواژه
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Background and Objectives: Pseudomonas aeruginosa is one of the most common gram negative
opportunistic pathogens identified in the nosocomial infections. Sub inhibitory concentrations of
antibiotics although unable to kill bacteria, they can interfere with some of the bacterial functions and
genes expression of the virulence parameters. This study aimed to investigate the effect of sub inhibitory
concentrations (subMICs) of imipenem on the expression algD and lasB genes, of Pseudomonas
auroginosa isolates. Materials and Methods: This study was carried out on 5 clinical isolates of
Pseudomonas aeruginosa. After identification of isolates by biochemical tests, PCR was performed to
confirm the presence of virulence genes. Minimum inhibitory concentrations of imipenem was evaluated
using the macro dilution broth method, according to the CLSI. The expression algD and lasB genes at
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subMIC concentrations of imipenem were assessed by Real time PCR. Results: The results showed that at
all subMIC concentrations of imipenem the expression algD gene was decreased, wherease the
expression lasB gene in some subMIC concentrations of this antibiotic reduced and in some other
increased. The changes obtained were not statistically significant. Conclusion: The subMIC concentrations
of imipenem can cause changes in gene expression of the virulence factors of P. aeruginosa and thus can
influence bacterium pathogenesis.
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