ژنتيک نوين
دوره شانزدهم ،شماره  ،2تابستان 0011
صفحه 071 – 080
«مقاله کوتاه»

بيان ژن  gyrIدرموتان مقاوم به سيپروفلوکسازين در  E. coliپس از
تيمار با سيپروفلوکسازين
The expression of gyrI in ciprofloxacin resistant mutant of E. coli
following treatment with ciprofloxacin
عارفه شاهمحمدی بنی ،1راضیه پوراحمد* ،1محمدرضا محزونیه

2

 -1بهترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشیار ژنتیک ،گروه ژنتیک ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد،
ایران
 -2استاد میکروبیولوژی دامپزشکی ،گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
Shahmohammadi beni A1, Pourahmad R*1, Mahzoonieh MR2
1- MSc Student, Associate Professor Department of Genetics, Faculty of Science,
Shahrekord University, Shahrekord, Iran
2- Professor of Veterinary Microbiology, Department of Pathbiology, Faculty of
Veterinary, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

* نویسنده مسئول مکاتبات ،پست

چکیده

الکترونیکیRazieh_Jaktaji@yahoo.com:

(تاریخ دریافت - 89/11/11 :تاریخ پذیرش)22/22/18 :

گسترش مقاومت در باکتریهای گرممنفی بهخصوص سويههای بيماریزا اشريشيا کلی ،موجب
کاهش اثربخشی آنتیبيوتيک ها از جمله سيپروفلوکسازين در درمان بيماریهای عفونی شدهاست.

هدف مهم اين آنتیبيوتيک در باکتری اشريشيا کلیDNA ،جيراز است .يکی از

واژههای کلیدی
اشریشیا کلی

مهارکنندههای DNAجيراز پروتئين  GyrIاست که با اتصال به DNAجيراز مانع از اتصال
سيپروفلوکسازين به اين آنزيم می شود .بنابراين هدف از اين مطالعه بررسی بيان ژن  gyrIدرموتان
مقاوم به سيپروفلوکسازين در باکتری اشريشيا کلی بود .برای بررسی بيان ژن ابتدا  RNAسلول در
مرحلهی نمايیرشد استخراج شد و پساز سنتز cDNAميزان بيان اين ژن در موتان مقاوم به

DNAجیراز

حاصل از  Real Time PCRنشان داد که ژن  gyrIدر موتان مقاوم به سيپروفلوکسازين در فاز نمايی

GyrI
Real Time PCR

رشد افزايش بيان دارد .افزايش بيان ژن  gyrIدر حضور و عدم حضور سيپروفلوکسازين نسبت به
بيان اين ژن در سويه تيپ وحشی معنیدار بود ( .)P<1/11افزايش بيان اين ژن در عدم حضور و
در حضور سيپروفلوکسازين در موتان مقاوم تقريبا بهترتيب  8و  36برابر مقدار بيان شده در سويهی
تيپ وحشی بود .در نتيجه بهنظر میرسد که در موتان مقاوم به سيپروفلوکسازين بيش بيانی پروتئين
 GyrIدر فاز نمايی رشد مخصوصاً در حضور سيپروفلوکسازين عامل مهمی در مهار آنزيم DNA

جيراز و مقاومت به سيپروفلوکسازين باشد.
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سیپروفلوکسازین

سيپروفلوکسازين در مقايسه با سويهی تيپ وحشی با روش  Real Time PCRاندازهگيری شد .نتايج

بيان ژن  gyrIدرموتان مقاوم به سيپروفلوکسازين در...

راضیه پوراحمد و همکاران

باکتری ( Escherchia coli )E. coliیک باکتری هوازی ،میلهای

(

شکل و گرم منفی ( ،)Lim et al. 2010از خانوادهی

 .)2005; Jacoby and Hooper 2005اتصال  GyrIبه هولوآنزیم

E.

DNAجیراز و زیر واحدهای آن موجب کاهش اتصال

 coliدر دستگاه گوارش انسان و حیوان بهعنوان یک فلور طبیعی

DNAجیراز با  DNAمیشود و تعداد آنزیمهای فعال را کاهش

بیضرر هستند ،اما برخی از سویههای  E. Coliبیماریزا هستند

میدهد (.)Tran et al. 2005; Nagaraja 2002

( .)Lim et al. 2010درمان عفونتهای ناشی از  E. coliمعموالً

افزایش مقاومت ،نه تنها ناشی از استفادهی گسترده از

شامل یک دوره مصرف داروهای ضد میکروبی چون

آنتیبیوتیکها است (

انتروباکتریاسه 1است ( .)Jang et al. 2017بیشتر سویههای

سیپروفلوکسازین( 2یک آنتی بیوتیک مصنوعی) است (

Manges

Nakanishi et al. 2002; Chatterji et al. 2003; Tran et al.

Manges et al. 2015; Mobley and Alteri

 ،)2015; Reis et al. 2016بلکه زمینهی ژنتیکی باکتریها نظیر

E.

.)et al. 2015; Mobley and Alteri 2015; Reis et al. 2016

 coliبر آن تاثیرمیگذارد ( .)Hiasa and Shea 2000عوامل ایجاد

سیپروفلوکسازین متعلق به فلوروکینولونهای نسل دوم بوده و

مقاومت در  E. coliناشی از جهش در ژنهای رمزکنندهی زیر

Drlica and

واحدهای DNAجیراز ( gyrAو  ،)gyrBافزایش فعالیت پمپ

بیشترین تاثیر را ضد باکتریهای گرم منفی دارد (

 .)Malik 2003هدف این دارو در  E. coliآنزیم DNAجیراز

غشایی  AcrAB-TolCو القای  SOSاست

است (DNA .)Shelton and Greenwood 1987جیراز یک آنزیم

.)and Mohiti 2010; Pourahmad Jaktaji and Pasand 2016

ضروری برای حیات باکتری است و بهصورت تترامر  A2B2از دو

طبق گزارشهای قبلی  gyrIژن رگولون  SOSاست که بیان آن

Von Wright and

بهدنبال آسیب به  DNAو همچنین ورود سلولها به فاز ایستایی

Bridges 1981; Khil and Camerini-Otero 2002; Nakanishi
 ،)et al. 2002; Pang et al. 2005که بهترتیب محصول ژنهای

ایجاد میشود ( )Baquero et al. 1995و در مطالعات دیگری

زیرواحد  GyrAو  GyrBتشکیل شده است (

 gyrAو gyrBهستند( Yoshida 1990; Oram et al. 1992; Drlica

DNA .)and Zhao 1997جیراز تنها توپوایزومراز نوع دو است که
قادر به ایجاد سوپرکویلهای منفی در DNAاست ( Johnsen et al.

 .)2010; Hooper and Jacoby 2015وسوپرکویلهای مثبت
جلوی چنگال همانندسازی  DNAدر حال رشد را برمیدارد
( .)Nakanishi et al. 1998هنگامی که سیپروفلوکسازین به
DNAجیراز متصلشود مانع از ادامه فعالیت آن شده و در نهایت
منجر به مرگ سلول میشود (.)Romanowski et al. 2002
عالوه بر سیپروفلوکسازین DNAجیراز هدف مهارکنندههای
طبیعی و مصنوعی مختلفی است ( .)Chatterji et al. 2003برخی
پروتئین  GyrIکه ژن سازندهی آن ( )gyrIروی کروموزوم باکتری
 E. coliقرار دارد ( GyrI .)Sengupta and Nagaraja 2008اثر
مهارکنندههای دیگر DNAجیراز را که مانند کینولونها با تثبیت
کمپلکس کواالن DNAجیراز DNA-عمل میکنند را مهار میکند

مشاهده شد که تیمار با غلظتهای باالی سیپروفلوکسازین باعث
افزایش بیان ژنهای  gyrAو  gyrBدر موتانهای  E. coliبا
مقاومت باال به سیپروفلوکسازین میشود ( Pourahmad Jaktaji et

 .)al. 2020انتظار میرود سلول راهکاری برای کنترل بیان این ژنها
بهدنبال تیمار با سیپروفلوکسازین در فاز نمایی رشد هم داشته
باشد .همانطوریکه در باال ذکر شد یک راه مهار افزایش بیان
ژنهای  gyrAو  ، gyrBبیان مهارکنندهی DNAجیراز یعنی

GyrI

است .بنابراین هدف از این پژوهش بررسی بیان  gyrIدر موتان با
مقاومت باالی سیپروفلوکسازین در فاز نمایی رشد بود.
در این پژوهش از سویههای باکتری  E. coliتیپ وحشی
( )MG1655و موتان  PM1استفاده شد .این سویهها در تحقیقات
پیشین مورد استفاده قرار گرفته بودند (

Pourahmad Jaktaji and

 .)Pasand 2016بهطور خالصه موتان  PM1دارای موتاسیون در
ژنهای  gyrAو  marRو بههمین سبب دارای مقاومت باال به
سیپروفلوکسازین میباشد (جدول .)1طراحی آغازگرهای ژن

gyrI

( ،)ID: 946546بهصورت برخط با استفاده از نرمافزار  OLIGOو

1

Enterobactericea
Ciprofloxacin
3
DNA Gyrase
2
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مهارکنندههای DNAجیراز اثر محافظتی بر سلول دارند؛ مانند

( Pourahmad Jaktaji
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سایت

1

 NCBIانجام شد (جدول  .)2همچنین از ژن خانهدار ( ID:

 PCRمطابق شرایط ذکر شده در باال و همچنین ژل الکتروفورز

 gapA )947676در این پژوهش استفاده شد .آغازگرهای آن از

انجام شد .بیان ژن  gyrIدر سویههای تیپ وحشی و جهش یافته

(.)Pourahmad Jaktaji and Pasand 2016

بهوسیلهی تکنیک ( Real Time PCRسه بار و هر بار دو نمونه

جهت استخراج  RNAاز کشت تازه سویهها به محیط  LB2مایع

برای هریک از سویهها) اندازهگیری شد .بهمنظور تکثیر نمونهها از

(شرکت مرک ،آلمان) بدون سیپروفلوکسازین (شرکت سیگما،

کیت سایبرگرین

امریکا) و دارای  ۶ µg/mlسیپروفلوکسازین تلقیح انجام شد.

شرکت یکتا تجهیز ،چین) مطابق با راهنمای کیت استفاده شد.

کشتها در انکوباتور شیکردار در دمای  ۳درجهی سانتیگراد با

شرایط دمایی در جدول ذکر شده است .برای بررسی بیان نسبی

دور  192rpmقرار گرفتند .در فواصل زمانی متعدد OD ،نمونهها

ژن از روش فافل 1مطابق با فرمولهای زیر استفاده شد

قبل طراحی شده بود

در طول موج  ۶02نانومتر با دستگاه اسپکتوفتومتر

UV/Visible

YT2551 ( SYBR Green qPCR master mix

( Kozera

.)and Rapacz 2013

(شرکت بیوکروم انگلستان) اندازهگیری شد و نمونهها با جذب
نوری  2/۶برای استخراج  RNAجدا شدند .سلول باکتریایی یا
محلول محافظ ( RNAشرکت کیاژن آمریکا) برای جلوگیری از
تخریب سریع  RNAطبق راهنمای کیت تیمارشد .سپس استخراج
 ،RNAطبق دستورالعمل کیت ( RNeasy® Plus MiniKitشرکت
کیاژن آمریکا) انجام شد .جهت حذف  DNAاز نمونهها از آنزیم
( DNase Iفاقد  )RNaseشرکت فرمنتاز (سوئد) به میزان گفته
شده در راهنما کیت استفاده شد .بهمنظور بررسی کیفیت و کمیت
 RNAاستخراجی و کسب اطمینان از اینکه نمونهها فاقد

DNA

میباشند ،برای هریک از نمونهها ( ۶نمونه) یک واکنش

PCR

برای ژن  gapAمطابق جدول به غیر از مرحله ذوب انجام شد.
دمای اتصال آغازگر  11درجه سانتیگراد بود .سپس
ژلالکتروفورز نمونهها انجام شد .بعد از اطمینان از عدم آلودگی
نمونههای  RNAبا  ،DNAجذب و غلظت  RNAو میزان خلوص
آن در هریک از نمونهها با دستگاه اسپکتوفتومتر

UV/Visible

(شرکت بیوکروم انگلستان) در طول موج  2۶2نانومتر اندازهگیری
شد .جهت سنتز  cDNAاز کیت (

M-MLV reverse

تمام مراحل کار طبق بروشور کیت انجام گرفت .غلظت 122
نانوگرم از  RNAبرای تهیهی  cDNAاستفاده شد .بعد از سنتز
کتابخانهی  cDNAبا استفاده از آغازگرهای تصادفی

(YT4550

فرمول :2

)= E(target)ΔCt)target)/ E(gapA)ΔCt)gapAبیان نسبی

 Ctتعداد چرخههای موردنیاز برای رسیدن به آستانه و  Eکارایی
واکنش را نشان میدهد .در نهایت نتایج بهدست آمده برای بیان
ژنها با استفاده از آزمون تیجفت ۶و با کمک نرمافزار

SPSS

نسخه  1۶مورد بررسی قرارگرفت .بیان بیش از  2بیش بیان و
مقدار  Pکمتر از  2/21از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.
بعد از انجام ژل الکتروفورز محصول  PCRنمونههای

RNA

استخراج شده ،هیچ باندی رویت نشد که حاکی از عدم آلودگی
نمونهها به  DNAژنومی است (شکل  .)1جذب و غلظت

RNA

استخراج شده بهوسیله دستگاه اسپکتوفتومتر  UV/Visibleدر
طول موج  2۶2نانومتر اندازهگیری شد .کیفیت  RNAاستخراج
شده برای تمام نمونهها مطلوب و نسبت  A260/A280مناسب و از
 1/9به باال (معموال ً 2و باالتر) بود .نتیجهی ژل الکتروفورز برای
بررسی محصول  PCRنمونهی  cDNAبا آغازگر اختصاصی
 gapAروی ژلآگارز باند  1۳1bpرا نشان داد (شکل .)2بعد از
انجام ژل الکتروفورز محصول  PCRنمونههای  RNAاستخراج
شده ،هیچ باندی رویت نشد که حاکی از عدم آلودگی نمونهها به
 DNAژنومی است (شکل .)1

شرکت یکتا تجهیز چین) ،برای اطمینان از سنتز  cDNAواکنش
1

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
Luria-Bertani
Optical Density
4
RNA protect bacteria reagent
2
3

Pfaffl
T student
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 transcriptase YT4502شرکت یکتا تجهیز چین) استفاده شد و

فرمول ( :1نه تیمار شده) ( – Ctنمونه کنترل)

ΔCt)gapA) = Ct

بيان ژن  gyrIدرموتان مقاوم به سيپروفلوکسازين در...
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جدول  -1مشخصات سویهها.

نام سویه

میزان )µg/ml( MIC

خصوصیات ژنتیکی-فنوتیپی

MG1655

تیپ وحشی ،حساس به سیپروفلوکسازین

2/2 1

PM1

gyrA(Ser83→Leu),marOR(20 bp duplication),
 acrABبیش بیان و مقاوم به سیپروفلوکسازین

122

جدول  -2توالی پرایمرهای مورد استفاده در مطالعه.
ترتیب توالی

نوع آغازگر

طول توالی

اندازه محصول

دمای اتصال

(جفتباز)

(جفتباز)

(سانتیگراد)

gyrI F

5′-AAG CGT AAA GTA ACC CGG CA-3′

22

gyrI R

5′-CCG TGG GAA CAG ACG GTA AA-3′

22

1۳1

11

gapA F

5′-ACTTACGAGCAGATCAAAGC-3′

22

1۳1

11

gapA R

5׳-AGTTTCACGAAGTTGTCGTT-3׳

22

جدول
مرحله
واسرشتگی اولیه

 -شرایط دمایی واکنش .Real Time PCR

درجهحرارت

مدتزمان

(سانتیگراد)

(دقیقه ،ثانیه)

81

 1دقیقه

تعداد سیکل
 1سیکل

واسرشتگی

81

 12ثانیه

اتصال پرایمر

 11و 11

 11ثانیه

تکثیر

۳2

 22ثانیه

-

ذوب

۶1-8۳

هر سیکل  1ثانیه

-

 2سیکل

اسپکتوفتومتر  UV/Visibleدر طولموج  2۶2نانومتر اندازهگیری

سانتیگراد بود (شکل ) .شیب منحنی استاندارد ،بین  -تا - /2

شد .کیفیت  RNAاستخراج شده برای تمام نمونهها مطلوب و

در محدودهی متداول بررسی بیان بود .منحنی تکثیر و ذوب

نسبت  A260/A280مناسب و از  1/9به باال (معموال ً 2و باالتر) بود.

بهدست آمده برای ژن  gapAدر سویههای تیپ وحشی و موتان

نتیجهی ژل الکتروفورز برای بررسی محصول  PCRنمونهی

 ،gapAنیز تکثیر اختصاصی این ژن را تایید نمود .میزان بیان ژنها

 cDNAبا آغازگر اختصاصی  gapAروی ژلآگارز باند  1۳1bpرا

در سویهها (میانگین سهبار تکرار آزمایش با میزان خطای کمتر از

نشان داد (شکل .)2

 %12و کارایی هر واکنش بین  2/8تا  1/1بود (جدول ).

بعد از انجام واکنش  Real Time PCRمنحنی تکثیر ژن  gyrIدر

مقایسهی میزان بیان ژن  gyrIدر سویه موتان نسبت به میزان بیان

سویههای تیپ وحشی و موتان که افزایش سیگنالهای فلورسنس

آن در سویه تیپ وحشی در حضور و عدم حضور

ساطع شده از رنﮓ سایبرگرین را حین پیشروی سیکلهای

سیپروفلوکسازین با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخهی  1۶افزایش

واکنش مشخﺺ میکند توسط نرمافزار دستگاه ترسیم شد .سیکل

معنیداری را نشان داد (.)P >2/21

آستانه محل تقاطع خط آستانه و نمودار است (شکل ) .در
واکنش  Real Time PCRبرای ژن  gyrIتنها یک قلهی شاخﺺ
ایجاد شد که نشاندهندهی تکثیر اختصاصی ژن مورد نظر و عدم
071
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جذب و غلظت  RNAاستخراج شده بهوسیلهی دستگاه

آلودگی به  DNAژنومی است .نقطهی ذوب این ژن  9 /1درجهی

بيان ژن  gyrIدرموتان مقاوم به سيپروفلوکسازين در...
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1۳1bp
212bp

شکل  -1ژل الکتروفورز بررسی عدم آلودگی  RNAاستخراج شده به  DNAبا مارکر 1Kb

222bp
122bp

شکل -2آنالیز  cDNAسنتز شده با مارکر 122bp

شکل  -منحنی تکثیر ژنgyrI
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شکل  -منحنی ذوب ژن.gyrI
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جدول  -بیان نسبی ژن  gyrIدر فاز نمایی.
سویه

بیان نسبی

مقدار P

MG1655

1

-

PM1

۳/8۶

2/222

*)PM1(cip

۶ /2۳

2/222

*نمونه تیمار شده با سیپروفلوکسازین

ظهور سویههای مقاوم باکتریها یک تهدید جدی برای سالمت

سیپروفلوکسازین نشان داد (

در سراسر جهان است و باتوجه به اینکه زمینهی ژنتیکی

 .)2016همچنین گزارش شده در شرایط عادی فعالیت پروموتر

باکتریها بر نحوهی مقاومت تاثیر میگذارد مطالعهی سیستمهای

ژن  ،gyrAکه کدکنندهی زیر واحد DNA GyrAجیراز است ،در

مقاومت ضرورت مییابد GyrI .یک بازدارندهی طبیعی است که

اواسط فازنمایی رشد افزایش مییابد

( Pourahmad Jaktaji et al.

فعالیت مهارکنندههای DNAجیراز را که با تثبیت کمپلکس کواالن

 .)2020احتمال دارد که بیان  gyrIنیز بهدنبال افزایش بیان ژنهای

GyrI

سازنده زیر واحدهای DNAجیراز افزایش بیان یابد .یافتههای

( Nakanishi

تحقیق نشان داد که بیان ژن  gyrIدر موتان مقاوم به

gyrI

سیپروفلوکسازین در حضور و عدم حضور سیپروفلوکسازین در

متعلق به رگولون  SOSاست این رگولون توسط پروتئین بازدارنده

فاز نمایی رشد بهطور معنیداری افزایش بیان داشت (.)P<2/21

 lexAمهار میشود و به کمک پروتئین  RecAاین بازدارنده

همچنین  GyrIهم در پروکاریوتها و هم در یوکاریوتها

شکسته و غیر فعال میشود .بهدنبال آسیب به  DNAو تحت

وجوددارد ،که این نشان میدهد  GyrIیک پروتئین حفاظت شده

شرایط استرسی ژن  recAسازنده پروتئین  RecAافزایش بیان

است و نقش مهمی در میزبان خود از لحاظ محافظت سلول در

( Oh et al. 2001; Romanowski et al. 2002; Chatterji

برابر سموم و بازدارندهها دارد ( .)Yuan et al. 2017بنابراین بهنظر

DNAجیراز DNA-عمل میکنند را مهار میکند .بنابراین،
سلولها را در برابر این مهارکنندهها محافظت میکند

 .)et al. 2002; Chatterji et al. 2003; Tran et al. 2005ژن

مییابد

 .)and Nagaraja 2002یافتههای تحقیق قبلی افزایش بیان ژن
recA

را در موتانهای مقاوم به سیپروفلوکسازین پس از تیمار با

Pourahmad Jaktaji and Pasand

میرسد در شرایط استرسی مانند تیمار با سیپروفلوکسازین،

GyrI

میتواند یکی از عوامل تنظیمکنندهی فعالیت DNAجیراز باشد.
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