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تشخيص مولکولي ژنهاي پمپ تراوشي  AdeABCدر سويههاي باليني
آسينتوباکتر بوماني و ارزيابي نقش آن در ايجاد مقاومت نسبت به ايميپنم
عليرضا ژاپونينژاد  1و  ،2معصومه صوفيان  ،8احسان ا ..غزنويراد

 2و *4

 1کميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي اراک ،اراک ،ايران
 2گروه ميكروبشناسي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي اراک ،اراک ،ايران
 8گروه بيماريهاي عفوني ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي اراک ،اراک ،ايران
 4مرکز تحقيقات پزشكي مولكولي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي اراک ،اراک ،ايران
(دريافت مقاله -31/12/11 :پذيرش مقاله)32/2/5 :

چكيده
زمينه :يكي از مشكالت ايجاد شده توسط آسينتوباکتر بوماني بروز مقاومت چند دارويي ميباشد .پمپهاي تراوشي ايجاد کننده مقاومت
چند دارويي نقش اساسي را در ايجاد مقاومت در اين باکتري ايفا ميکنند .هدف از انجام اين مطالعه بررسي فراواني ژنهاي کد کننده
پمپ تراوشي  AdeABCدر ايزولههاي باليني آسينتوباکتر بوماني و ارزيابي نقش آن در ايجاد مقاومت نسبت به ايميپنم بوده است.
مواد و روشها 55 :ايزوله اسينتوباکتر بوماني از نمونههاي باليني مختلف بيمارستان وليعصر اراک جمعآوري شد و توسط
آزمايشهاي بيوشيميايي استاندارد تعيين هويت شدند .الگوي حساسيت آنتيبيوتيكي با استفاده از روش ديسک ديفيوژن و حداقل غلظت
بازدارنده ايميپنم در حضور و عدم حضور مهار کننده پمپ تراوشي  CCCPدر ايزولهها با استفاده از نوارهاي  E-testمطابق با
يافتهها :تمامي  55ايزوله آسينتوباکتر بوماني نسبت به آنتيبيوتيکهاي سفوتاکسيم ،سفتازيديم ،سفوکسيتين ،سفپيم ،پيپراسيلين/
تازوباکتام ،ازترونام و سيپروفلوکساسين مقاوم بودند ،همچنين تمامي ايزولهها با توجه به نتايج  MICنسبت به ايميپنم مقاوم بودند.
حداقل غلظت بازدارنده ايميپنم در حضور مهار کننده پمپ تراوشي در ايزولهها کاهشي نداشت .ژنهاي  adeAو  adeBدر  111درصد
ايزولهها و ژن  adeCدر  35/5درصد ايزولهها يافت شدند.
نتيجهگيري :پمپ تراوشي AdeABCدر ايجاد مقاومت نسبت به ساير آنتيبيوتيکها نقش دارد و در ايجاد مقاومت نسبت به ايميپنم در
ايزولههاي مورد بررسي نقشي ندارد و مكانيسمهاي ديگر همچون آنزيمهاي کارباپنمازي در ايجاد مقاومت نسبت به اين آنتيبيوتيک
نقش مهمتري را دارند.
واژگان کليدي :آسينتوباکتر بوماني ،پمپ تراوشي  ،AdeABCمقاومت به ايميپنم
* اراک ،دانشگاه علوم پزشکي ،دانشکده پزشکي،گروه ميکروبشناسي
Email :e.ghaznavirad@arakmu.ac.ir
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دستورالعملهاي  CLSIتعيين گرديد .ژنهاي پمپ تراوشي  AdeABCبا استفاده از روش  PCRدر ايزولهها شناسايي شدند.

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دي 1838

/ 315طب جنوب

( ،small multidrug resistanc )SMRخانواده

مقدمه
آسينتوباکتر بوماني ،کوکوباسيل گرم منفي است که از
بسياري از منابع انساني و محيطي جدا ميگردد .اين
باکتري پاتوژن مهم و فرصتطلبي است که مسئول
عفونتهاي بيمارستاني گوناگوني ميباشد (.)1

،)RND( resistance nodulation–cell division
خانواده multidrug and toxic compound

()MATE

extrusion

خانواده

و

( major facilitator superfamily )MFSميباشند.

طي دهه گذشته شيوع عفونتهاي بيمارستاني ناشي از

دسته اول انرژي خود را از  ATPبهدست ميآورد .در

اين باکتري در حال افزايش ميباشد .اين موضوع

حاليکه مابقي پمپها با نيروي محرکه پروتوني

بهويژه در بيماران بستري شده در بخشهاي مراقبت

( )Proton motive forceانرژي به دست ميآورند

ويژه ،سوختگي و جراحي اهميت بيشتري دارد

( 5و .)3

(.)1-4

از مهمترين پمپهاي تراوشي که در ايجاد مقاومت در

يکي از مشکالت ايجاد شده توسط آسينتوباکتر بوماني

آسينتوباکتر بوماني نقش دارند ،پمپ تراوشي RND

بروز مقاومت چند دارويي ( Multi drug

ميباشد ( )4که تاکنون سه نوع پمپ تراوشي سه

 )resistanceميباشد که مشکالت زيادي را در درمان
عفونتهاي بيمارستاني ايجاد شده توسط اين باکتري
چه از لحاظ هزينههاي درماني و چه از نظر بهبودي
بيماران ايجاد ميکند ( 55 ،5و.)52
بهطور کلي چندين فاکتور در ايجاد مقاومت در اين
باکتري دخيل هستند از جمله پمپهاي تراوشي ايجاد
کننده مقاومت (،)Multi drug efflux pump
پروتئينهاي غشا خارجي ،توليد گروههاي متنوعي از
توليد آنزيمهاي تغيير دهنده

بتاالکتامازها و

آمينوگليکوزيدها ( 5و  .)2پمپهاي تراوشي ايجاد
اين باکتري نسبت به طيف وسيعي از داروها و مواد
ضدعفوني کننده ايفا ميکنند ( 7و  .)8اين باکتريها
با افزايش در بيان اين پمپها به واسطه جهش باعث
ايجاد مقاومت نسبت به طيف وسيعي از داروها
ميگردند (.)5
پمپهاي تراوشي در باکتريها به پنج دسته تقسيم
و

ميشوند

(9

()ABC

cassette
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 AdeFGHدر آسينتوباکتر بوماني شناسايي شده
است (.)5
پمپ تراوشي سه جزئي  AdeABCاز پروتئين غشاي
خارجي کد شونده توسط ژن  ،adeCپروتئين فيوژن
غشا کد شونده توسط ژن  adeAو پروتئين غشاي
داخلي کد شونده توسط ژن  adeBتشکيل شده است
( 5و .)11
اپرون  adeABCدرحدود  81درصد ( 53تا 97
درصد) از سويههاي اسينتوباکتر بوماني وجود دارد (5
و  .)3بيان باالي اين پمپ ( )overexpressionباعث
ايجاد مقاومت چند دارويي ( )MDRدر سويهها
ميگردد .بيان اين پمپ تحت تأثير سيستم تنظيمي دو
جزيي بهنام  AdeR-AdeSميباشد که اين سيستم
بهوسيله اپرون  adeRSکه در باال دست اپرون
 adeABCقرار دارد کد ميگردد ( 5و .)3
AdeABC

در

ايجاد

مقاومت

که

شامل

خانواده

آمينوگليکوزيدها،

binding

،ATP

خانواده

فلوروکينولونها ،تايگسيکلين ،ماکروليدها ،کلرامفنيکل

)11

بتاالکتامها،

نسبت

به

تتراسايکلين،
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کننده مقاومت نقش اساسي را در ايجاد مقاومت در

جزئي از اين دسته به نامهاي  AdeIJK ،AdeABCو

آسينتوباکتر بوماني و پمپ تراوشي 311 / AdeABC

ژاپونيژاد و همكاران

و تريمتوپريم نقش دارد ( 7 ،5و  .)15نقش اين پمپ

سويه استاندارد آسينتوباکتر بوماني ATCC 19212

در ايجاد مقاومت نسبت به کارباپنمها مورد بحث

بهعنوان

ايزولهها

ميباشد به گونهاي که در بعضي از مطالعهها عنوان

استفاده گرديد.

شده که اين پمپ نقشي در ايجاد مقاومت نسبت به

الگوي حساسيت آنتيبيوتيکي در سويهها با استفاده از

کارباپنم ندارد ( 13و  )14و در برخي ديگر از

روش ديسک ديفيوژن (کربي -بائر) بنا بر معيارهاي

مطالعهها نتايج بهدست آمده نشان دهنده اين بوده که

مؤسسه

باليني

اين پمپ در ايجاد مقاومت نسبت به کارباپنمها نقش

( )CLSI-5111تعيين گرديد ( .)17ديسکها محصول

دارد ( 15و .)12

شرکت ( MASTانگلستان) و به شرح زير بودند:

کنترل

مثبت

در

استاندارهاي

تشخيص

آزمايشگاهي

با توجه به اينکه در ايران تاکنون مطالعهاي بر روي

سفوتاکسيم،

نقش پمپ تراوشي  adeABCدر ايجاد مقاومت

پيپراسيلين /تازوباکتام ،ازترونام ،سيپروفلوکساسين،

آنتيبيوتيکي در ايزولههاي آسينتوباکتر بوماني صورت

آميکاسين ،جنتامايسين ،تتراسايکلين و کليستين.

نپذيرفته است ،در اين بررسي ايزولههاي آسينتوباکتر

همچنين سويه استاندارد پسودوموناس آئروژينوزا

بوماني جدا شده از نمونههاي باليني بيمارستان

ATCC57853

وليعصر اراک از نظر وجود ژنهاي اين پمپ ترواشي

استفاده گرديد.

و نقش آن در ايجاد مقاومت آنتيبيوتيکي مورد بررسي

حداقل غلظت بازدارنده ايميپنم با استفاده از نوارهاي

قرار گرفتند.

(E-test )bioMérieux ،Marcy l’Etoile ،France

مواد و روشها
در اين مطالعه که بهصورت توصيفي -مقطعي صورت
پذيرفت 52 ،ايزوله آسينتوباکتر بوماني از نمونههاي
مختلف باليني خون ،مايع مغزي نخاعي ،ادرار،
ترشحات دستگاه تنفسي و زخم در مدت زمان بين
شهريور  1391تا فروردين ماه  1391از بيماران بستري

سفتازيديم،

و

سفوکسيتين،

بهعنوان

کنترل

سفپيم،

آنتيبيوگرام

بنا بر دستورالعمل  CLSIدر حضور و عدم حضور
مهار

پمپ

کننده

تراوشي

کربونيل

سيانيد

-mکلروفنيل هيدرازون ( )CCCPبا غلظتهاي  31و
 51ميکروموالر ( )μMجهت بررسي نقش پمپ
تراوشي  adeABCدر ايجاد مقاومت نسبت به ايميپنم
در ايزولهها تعيين گرديد (.)17

اراک جمعآوري گرديد .اين مطالعه در جلسه کميته

استخراج DNAي ايزولهها با استفاده از کيت

اخالق دانشگاه علوم پزشکي اراک با شماره -113-91

استخراج

 5تصويب شده است.

( )Bio flux bioerبنا بر دستورالعمل شرکت سازنده

با استفاده از روشهاي بيوشيميايي استاندارد از جمله

صورت پذيرفت.

اکسيداز ،TSI ،رشد در مک کانکي ،OF ،اوره،

آزمون  PCRبراي شناسايي ژن هاي پمپ تراوشي

سيترات ،رشد در  43درجه سانتيگراد ،SIM ،ژالتين،

 adeABCکه شامل  adeB ،adeAو  adeCبودند

اليزين دکربوکسيالز ،هيدروليز آرژنين وDnase

در ايزوله ها صورت پذيرفت .مشخصات پرايمرهاي

گونههاي اسينتوباکتر بوماني تعيين شدند.
http://bpums.ac.ir

DNA

محصول

کره

جنوبي
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شده در بخشهاي مراقبت ويژه بيمارستان وليعصر

استخراج  DNAو انجام PCR

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دي 1838

/ 313طب جنوب

مورد استفاده و شرايط واکنش در جدول  1شرح

ميکروليتر از پرايمر برگشت ( 11پيکومول)5 ،

داده شده است.

ميکروليتر از  DNAبهعنوان الگو 55 ،ميکروليتر از

واکنش در حجم  51ميکروليتر انجام پذيرفت

 )vivantis( Master mix 2XTaqو  51ميکروليتر

بدينترتيب که  1.5ميکروليتر از پرايمر رفت1/5 ،

آب مقطر دو بار تقطير استفاده گرديد.

جدول  )1مشخصات پرايمرهاي مورد استفاده و شرايط واکنش PCR
منبع

شرايط واکنش

سايز محصول

ژنهاي پمپ

توالي پرايمرها

pcr
11

513 bp

11

541 bp

11

557 bp

تراوشي
 1دقيقه در  94درجه سانتيگراد
 1دقيقه در  52درجه سانتيگراد

F: ATCTTCCTGCACGTGTACAT
R: GGCGTTCATACTCACTAACC

adeA

 1،دقيقه در  75درجه سانتيگراد
 1دقيقه در  94درجه سانتيگراد
 1دقيقه در  52درجه سانتيگراد

F: TTAACGATAGCGTTGTAACC
R: TGAGCAGACAATGGAATAGT

adeB

 1،دقيقه در  75درجه سانتيگراد
 1دقيقه در  94درجه سانتيگراد،
 1دقيقه در  52درجه سانتيگراد

F: TACGGACTGCTACGCTTAAT
R: AACAGGATGACCTGCTAACA

adeC

 1،دقيقه در  75درجه سانتيگراد

الکتروفورز محصول  PCRبر روي ژل آگارز  1درصد

يافتهها

و ولتاژ  91بهمدت  1ساعت صورت پذيرفت .سپس

ميزان مقاومت آنتيبيوتيکي در ايزولههاي آسينتوباکتر

ژل با استفاده از نور ماوراء بنفش مورد ارزيابي قرار

بوماني در اين مطالعه بدينترتيب بود که تمامي 52

گرفت ،اندازه باندهاي بهدست آمده در مقايسه با

ايزوله ( 111درصد) آسينتوباکتر بوماني نسبت به

مارکر  )Fermentas(111bpمورد بررسي قرار گرفتند
(شکل .)1
تعيين توالي  DNAجهت ژنهاي adeB ،adeAو

آنتيبيوتيکهاي سفوتاکسيم ،سفتازيديم ،سفوکسيتين،
سفپيم،

پيپراسيلين/

تازوباکتام،

ازترونام

و

سيپروفلوکساسين مقاوم بودند ،در حاليکه ميزان

سويه بهعنوان کنترل مثبت ژنهاي نام برده در آزمون

تتراسايکلين و جنتامايسين در  51ايزوله ( 91درصد)،

 PCRاستفاده گرديد.

آميکاسين در  43ايزوله ( 77درصد) و کليستين در 4
ايزوله ( 7درصد) (نمودار .)1

شکل  )1الکتروفورز محصول  PCRمربوط به ژنهاي پمپ تراوشي ،adeABC
مارکر M=111 bp

نمودار  )1ميزان مقاومت آنتيبيوتيکي در ايزولههاي آسينتوباکتر بوماني بهدست
آمده از بيمارستان وليعصر اراک
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 adeCدر يکي از ايزولهها صورت پذيرفت و اين

مقاومت نسبت به ساير آنتيبيوتيکها به شرح ذيل بود:

آسينتوباکتر بوماني و پمپ تراوشي 313 / AdeABC

ژاپونيژاد و همكاران

نتايج حاصل از حداقل غلظت بازدارنده رشد ()MIC
ايزولههاي آسينتوباکتر بوماني نسبت به آنتيبيوتيک
ايميپنم در عدم حضور مهار کننده پمپ تراوشي
 CCCPنشان داد که تمامي  52ايزوله ( 111درصد)
نسبت به ايميپنم مقاوم بودند ،بدينترتيب که ميزان
 MICايميپنم در  53ايزوله بيشتر از  552ميکروگرم
در ميليليتر ،در دو سويه  24ميکروگرم در ميليليتر و
در يک سويه  35ميکروگرم در ميليليتر شد.
نتايج حاصل از  PCRجهت تعيين ميزان فراواني
ژنهاي کد کننده پمپ تراوشي  adeABCدر
ايزولههاي آسينتوباکتر بوماني در اين بررسي در جدول
 5نشان داده شده است
همچنين ميزان  MICايميپنم در حضور مهار کننده پمپ
تراوشي  CCCPبا غلظتهاي  31و  51ميکروموالر
( )μMدر ايزولههايي از آسينتوباکتر بوماني که داراي
ژنهاي کد کننده پمپ تراوشي  adeABCبودند
بهصورت قبل باقي ماند و تغييري نداشت.
جدول  )2فراواني ژنهاي کد کننده پمپ تراوشي
 adeABCدر ايزولههاي آسينتوباکتر بوماني در اين مطالعه
نام ژن

تعداد ايزولههاي داراي ژن

درصد ايزولهها

adeA

52

%111

adeB

52

%111

adeC

54

%92/5

در بخشهاي مراقبت ويژه بيمارستانها ميباشد.
سويههاي مقاوم به کارباپنم از اين باکتري به مشکل
بسيار بزرگي در دنيا تبديل شدهاند.اين سويهها
بهعنوان معضل جهاني مطرح ميباشند زيرا درمان اين
سويهها بسيار مشکل بوده است ( .)18تنها
آنتيبيوتيکهايي که در بيشتر ارزيابيها در برابر اين
ايزولهها مؤثر بودهاند از دسته پليميکسينها هستند که
اين آنتيبيوتيکها نيز بهدليل عوارض جانبي باال داراي
محدوديت ميباشند (.)19
در بررسي کنوني نيز مؤثرترين آنتيبيوتيک در برابر
ايزولههاي آسينتوباکتر بوماني ،کليستين بود که تنها 4
ايزوله ( 7درصد) به اين آنتيبيوتيک مقاوم بودند.
نتايج بهدست آمده از بررسي پيش رو نيز نشان
دهندهي اين بود که درصد بسيار بااليي از سويههاي
جدا شده در برابر آنتيبيوتيکهاي مورد مطالعه داراي
مقاومت ميباشند ،به گونهاي که تمامي ايزولهها در
اين مطالعه به آنتيبيوتيکهاي سفوتاکسيم ،سفتازيديم،
سفوکسيتين ،سفپيم ،پيپراسيلين /تازوباکتام ،ازترونام،
سيپروفلوکساسين و ايميپنم مقاوم بودند.
در اين مطالعه ميزان مقاومت نسبت به ايميپنم 111
درصد گزارش گرديد که اين ميزان بسيار باالتر از
مطالعات قبلي صورت پذيرفته بر روي اين باکتري در
نقاط ديگر ايران ميباشد .در مطالعه صورت پذيرفته

در اين مطالعه فراواني ژنهاي کد کننده پمپ تراوشي

ايزولههاي باليني آسينتوباکتر بوماني در شهر قزوين

 adeABCو نقش اين پمپ تراوشي در ايجاد مقاومت

ميزان مقاومت نسبت به ايميپنم  52/2درصد گزارش

نسبت به آنتيبيوتيک ايميپنم مورد بررسي قرار گرفت،

شد .در مطالعه صورت پذيرفته توسط هاشميزاده و

با توجه به اينکه در ايران تاکنون دراين مورد مطالعهاي

همکاران در سال  82-87در شهر شيراز ميزان مقاومت

صورت نپذيرفته است.

نسبت به ايميپنم  12/3درصد گزارش گرديد (.)51

آسينتوباکتر بوماني در دهه اخير عامل بسيار مهمي

در مطالعهاي که توسط شاهچراغي و همکاران در سال

جهت بهوجود آوردن عفونتهاي بيمارستاني بهويژه

 87بر روي ايزولههاي اسينتوباکتر بوماني جدا شده از
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شهر تهران صورت پذيرفته است ،ميزان مقاومت

مهار کننده کاهشي نداشت .يافتههاي اين بررسي در

نسبت به ايميپنم  28/4درصد گزارش گرديد .ميزان

ديگر پژوهشها بود که نشان دهندهي اين موضوع

مقاومت نسبت به ايميپنم در مطالعه صورت پذيرفته

بودند که پمپ تراوشي  adeABCدر ايجاد مقاومت

توسط پيماني و همکاران در شهر تبريز در سالهاي

نسبت به کارباپنم نقشي ندارد ( 14 ،13و .)55

 21 ،87-88درصد گزارش گرديد (.)51

اين موضوع نشان دهنده اين است که ديگر

بررسي مطالعات صورت پذيرفته نشان دهندهي اين

مکانيسمهاي دخيل در ايجاد مقاومت نسبت به

موضوع است که با گذشت زمان ميزان مقاومت نسبت

کارباپنمها از جمله آنزيمهاي کارباپنمازي گروه D

به ايميپنم در ايران رو به افزايش است .به طوريکه

(مانند

،)OXA23-OXA24-OXA51-OXA58

اين ميزان از  12/3درصد در سال  82-87بهميزان 111

متالوبتاالکتامازها (مانند IMP-VIM-SIM-GIM-

درصد در مطالعه حاضر (سال  )91-91رسيده است،

 ،)NDMآنزيم  AmpCبه همراه کاهش در بيان

که نشان دهندهي اين است که کارباپنمها جهت درمان

پروتئينهاي غشاي خارجي نقش مهمتري را در ايجاد

آسينتوباکتر بوماني مناسب نميباشند.

مقاومت نسبت به کارباپنمها در ايزولههاي مورد

در مطالعه کنوني تمامي  52ايزوله داراي ژن کد کننده

بررسي ايفا ميکنند ( 53 ،2و  .)54بررسي اين آنزيمها

 adeB،adeAبودند و فراواني ژن کد کننده  adeCدر

در ايزولههاي اسينتوباکتر بوماني بهدست آمده از اين

ايزولهها  92/5درصد بود .ميزان فراواني اين ژنها در

مطالعه نياز به انجام مطالعات ديگري دارد.

مطالعات قبلي صورت پذيرفته بين  53تا  97درصد

با توجه به جداسازي ايزولههاي اسينتوباکتر بوماني از

بوده است (.)5-4

بيماران بستري شده در بخشهاي مراقبت ويژه

فراواني باالي ژنهاي اين پمپ در ايزولههاي برگرفته

بيمارستان وليعصر و مقاومت آنتيبيوتيکي باال در

از بيمارستان وليعصر در مطالعه پيش رو نشان دهندهي

آنها ،الزم است که بررسيهاي بيشتري در زمينه يافتن

اين مطلب است که يکي از مکانسيمهاي دخيل در

منشاء و منبع آلودگي در محيط و تجهيزات قرار

ايجاد مقاومت باالي اين ايزولهها نسبت به

گرفته شده در اين بخشها صورت بپذيرد (.)57

آنتيبيوتيکهاي آمينوگليکوزيدي ،سيپروفلوکساسين،

همچنين از محدوديتهاي اين طرح نيز لزوم

تراوشي

بهکارگيري يک روش تايپينگ مانند روش ميدان

تتراسايکلين

و

بتاالکتامها

پمپ

 adeABCميباشد.

الکتروفورزي در ميدان الکتريکي ضرباندار يا pulse

پمپ تراوشي  adeABCاز نيروي محرکه پروتوني

field gel electrophoresisاشاره نمود تا بتواند

جهت تراوش مواد ضدميکروبي به محيط خارج از

ارتياط اين ايزولهها را با هم مشخص نمايد.

غشاي سيتوپالسمي استفاده ميکند ( 5و .)4
در اين مطالعه از  CCCPکه جز ترکيبات مهار کننده

سپاس و قدرداني

پمپ تراوشي ميباشد جهت بررسي نقش اين پمپ

اين پژوهش حاصل بخشي از پاياننامه دانشجويي

در ايجاد مقاومت نسبت به ايميپنم استفاده گرديد.

آقاي عليرضا ژاپونينژاد ميباشد .بدينوسيله از
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نمونههاي گوناگون باليني بيمارستانهاي منتخب در

حداقل غلظت بازدارنده ايميپنم ( )MICدر حضور اين

321 / AdeABC آسينتوباکتر بوماني و پمپ تراوشي

.انجام اين طرح ياري نمودند تشکر بهعمل ميآيد

ژاپونيژاد و همكاران

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي اراک بابت
تأمين هزينههاي مالي و کليه کساني که مجريان را در
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Abstract
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Backgrand: Multi-drug resistance due to Acinetobacter baumannii strains has become a significant
challenge. Efflux pump plays a vital role in the development of resistance in this bacteria. The aim of this
study was to evaluate the frequency of the AdeABC efflux pump genes and its role in resistance to
imipenem in clinical isolates of A.baumannii.
Materials and methods: A total of 56 isolates of A.baumannii were collected from different clinical
specimens of Valiasr hospital in the Arak –Iran and all isolates were identified by standard biochemical
tests. The Antimicrobial susceptibility patterns were determined by disk diffusion method and minimum
inhibitory concentrations of imipenemin via E-test strips with and without CCCP efflux pump inhibitor
were determined according to CLSI guidelines. The PCR test was used to detect the AdeABC efflux pump
genes in isolates.
Results: All A.bumannii isolates were resistant to cefotaxim, ceftazidim, cefepim, cefoxitin, azteronam,
piperacillin-tazobactam and ciprofloxacin, as well as all isolates were resistant to imipenem according to
the results of the E-test method. Imipenem MIC with efflux pump inhibitor not reduced in all isolates and
showed no differences in imipenem activity. The adeA, adeB and adeC genes were found in 100%, 100%
and 96.5% of isolates, respectively.
Conclusion: AdeABC efflux system contributes to resistance to other antibiotics and resistance to
imipenem has not been involved with this efflux system in A.baumanni isolates in current study and other
mechanism such as carbapenemase enzymes play vital role to imipenem resistance in A.baumanni isolates.
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