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پمپ افالکس norA در سویه های بالینی

استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از روش
Real Time PCR
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چکیده زمینه و هدف: یکی از مکانیسم های مقاومت به آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین در سویه های
استافیلوکوکوس اورئوس وجود پمپ افالکس norA می باشد و یافتن ترکیبات طبیعی گیاهی با قابلیت

مهار پمپ های افالکس یکی از چالش های اخیر می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر مهاری
عصاره گیاه آویشن بر روی پمپ افالکس norA در سویه های مقاوم به سیپروفلوکساسین

استافیلوکوکوس اورئوس بود. روش بررسی: ابتدا عصاره گیاه آویشن با استفاده حالل اتانولی تهیه
شد. سپس با استفاده از روش PCR، وجود پمپ افالکس norA در 10 سویه بالینی و استاندارد مقاوم

به سیپروفلوکساسین استافیلوکوکوس اورئوس مشخص گردید. هم چنین، میزان تاثیر عصاره علیه پمپ
افالکس norA توسط روش اتیدیوم بروماید بررسی شد. در نهایت پس از تیمار سویه ها با غلظت زیر
حدکشندگی (SubMIC) عصاره، میزان بیان ژن norA با روش PCR Time Real ارزیابی شد. یافته ها:
نتایج PCR نشان داد که تمامی سویه ها دارای پمپ افالکس norA می باشند و روش فنوتیپی اتیدیوم

بروماید مشخص کرد که عصاره گیاه آویشن بر روی تمامی سویه های مقاوم دارای پمپ افالکس
norA، نتایج چنین هم .دارد مهاری اثر Real Time PCR های غلظت در که داد نشان SubMIC عصاره،
بیان ژن norA در سویه های مقاوم به سیپروفلوکساسین کاهش می یابد. نتیجه گیری: با توجه به اثر

ضدپمپ افالکسی عصاره آویشن به نظر می رسد که این عصاره گیاه می تواند به عنوان گیاه بومی
کشورمان پتانسیل استفاده در صنایع دارویی را داشته باشد. کلید واژه ها: آویشن، استافیلوکوکوس

norA ،اورئوس

norA ،کلمات کلیدی : کلید واژه ها: آویشن، استافیلوکوکوس اورئوس
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