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 چكيده
 مقاومت کننده جاديا يتراوش يها پمپ باشد. يم ييدارو چند مقاومت بروز بوماني آسينتوباکتر توسط شده جاديا مشكالت از يكي :زمينه

 کننده کد يها ژن يفراوان يرسبر مطالعه نيا انجام از هدف کنند. يم فايا يباکتر نيا در مقاومت جاديا در را ياساس نقش ييدارو چند

 .بوده است پنميميا به نسبت مقاومت جاديا در آن نقش يابيارز و بوماني آسينتوباکتر ينيبال يها زولهيا در AdeABC يتراوش پمپ

 توسط و شد يآور جمع اراک عصر يول مارستانيب مختلف ينيبال يها نمونه از يبومان نتوباکترياس زولهيا 55 :ها روش و مواد

 غلظت حداقل و وژنيفيد سکيد روش از استفاده با يكيوتيب يآنت تيحساس يالگو شدند. تيهو نييتع استاندارد ييايميوشيب يها آزمايش

 با مطابق E-test ينوارها از استفاده با ها زولهيا در CCCP يتراوش پمپ کننده مهار حضور عدم و حضور در پنميميا بازدارنده

  شدند. ييشناسا ها زولهيا در PCR روش از استفاده با AdeABC يتراوش پمپ يها ژن د.يگرد نييعت CLSI يها دستورالعمل

 ن/يليپراسيپ م،يسفپ ن،يتيسفوکس م،يديسفتاز م،يسفوتاکس يها کيوتيب يآنت به نسبت بوماني آسينتوباکتر زولهيا 55 يامتم :ها يافته

 .بودند مقاوم پنميميا به نسبت MIC جينتا به توجه با ها زولهيا يتمام نيهمچن د،بودن مقاوم نيپروفلوکساسيس و ازترونام تازوباکتام،

 درصد 111 در adeB و adeA يها ژن نداشت. يکاهش ها زولهيا در يتراوش پمپ کننده مهار حضور در پنميميا بازدارنده غلظت حداقل

 شدند. افتي ها زولهيا درصد 5/35 در adeC ژن و ها زولهيا

 در پنميميا به نسبت مقاومت جاديا در و دارد نقش ها کيوتيب يآنت ريسا به نسبت مقاومت جاديا در AdeABCيتراوش پمپ :گيري نتيجه

 کيوتيب يآنت نيا به نسبت مقاومت جاديا در يکارباپنماز يها ميآنز همچون گريد يها سميمكان و ندارد ينقش يبررس مورد يها زولهيا

 دارند. را يتر مهم نقش

 پنميميا به مقاومت ،AdeABC يتراوش پمپ ،يبومان نتوباکتريآس :کليدي نواژگا

ISMJ 2014;17(5): 593-601 

ISMJ 2014;17(5): 815-823 
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 مقدمه

 از که است يمنف گرم ليکوکوباس ،بوماني آسينتوباکتر

 نيا گردد. يم جدا يطيمح و يانسان منابع از ياريبس

 مسئول که است يطلب فرصت و مهم پاتوژن يباکتر

 .(1) باشد يم گوناگوني يمارستانيب يها عفونت

 از يناش يمارستانيب يها عفونت وعيش گذشته دهه يط

 موضوع نيا باشد. يم شيافزا حال در يباکتر نيا

 مراقبت يها بخش در شده يبستر مارانيب در ژهيو به

  دارد يشتريب تياهم يجراح و يسوختگ ژه،يو

(4-1.) 

 بوماني آسينتوباکتر توسط شده جاديا مشکالت از يکي

 Multi drug) ييدارو چند مقاومت بروز

resistance) درمان در را ياديز مشکالت که باشد يم 

 يباکتر نيا توسط شده جاديا يمارستانيب يها عفونت

 يبهبود نظر از چه و يدرمان يها نهيهز لحاظ از چه

 (.52و 55 ،5) کند يم جاديا مارانيب

 نيا در مقاومت جاديا در فاکتور نيچند يکل طور به

 جاديا يتراوش يها پمپ جمله زا هستند ليدخ يباکتر

 ،(Multi drug efflux pump) مقاومت کننده

 از يمتنوع يها گروه ديتول ،يخارج غشا يها نيپروتئ

 دهنده رييتغ يها ميآنز ديتول و بتاالکتامازها

 جاديا يتراوش يها پمپ (.2 و 5) دهايکوزينوگليآم

 در مقاومت جاديا در را ياساس نقش مقاومت کننده

 مواد و داروها از يعيوس فيط به نسبت يکتربا نيا

 ها يباکتر نيا (.8 و 7) کنند يم فايا کننده يضدعفون

 باعث جهش واسطه به ها پمپ نيا انيب در شيافزا با

 داروها از يعيوس فيط به نسبت مقاومت جاديا

  .(5) گردند يم

 ميتقس دسته پنج به ها يباکتر در يتراوش يها پمپ

 خانواده شامل که (11 و 9) شوند يم

(ABC)ATP binding cassette ، خانواده 

(SMR)small multidrug resistanc ، خانواده 

resistance nodulation–cell division (RND،) 

 multidrug and toxic compoundخانواده

extrusion (MATE) خانواده و 

(MFS)major facilitator superfamily  باشند. يم 

 در .آورد يم دست هب ATP از را خود يرژان اول دسته

 يپروتون محرکه يروين با ها پمپ يمابق که يحال

(Proton motive force) آورند يم دست  هب يانرژ 

 (.3 و 5)

 در مقاومت جاديا در که يتراوش يها پمپ نيتر مهم از

 RND يتراوش پمپ دارند، نقش يبومان نتوباکتريآس

 سه يتراوش پمپ عنو سه تاکنون که (4) باشد يم

 و AdeABC، AdeIJK يها نام به دسته نيا از يجزئ

AdeFGH شده شناسايي بوماني آسينتوباکتر در  

 (.5) است 

 يغشا نيپروتئ از AdeABC يجزئ سه يتراوش پمپ

 وژنيف نيپروتئ ،adeC ژن توسط شونده کد يخارج

 يغشا نيپروتئ و adeA ژن توسط شونده کد غشا

 است شده ليتشک adeB ژن سطتو شونده کد يداخل

 (.11 و 5)

 97 تا 53) درصد 81 درحدود adeABC اپرون

 5) دارد وجود يبومان نتوباکترياس يها هيسو از درصد(

 باعث (overexpression) پمپ نيا يباال انيب .(3 و

 ها هيسو در (MDR) ييدارو چند مقاومت جاديا

 دو يميتنظ ستميس ريثأت تحت پمپ نيا انيب گردد. يم

 ستميس نيا که باشد يم AdeR-AdeS نام به ييجز

 اپرون دست باال در که adeRS اپرون لهيوس به

adeABC (.3 و 5) گردد يم کد دارد قرار 

AdeABC به نسبت مقاومت جاديا در 

 ن،يکليتتراسا ها، بتاالکتام دها،يکوزينوگليآم

 کليکلرامفن دها،يماکرول ن،يکليگسيتا ،ها فلوروکينولون
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 پمپ نيا نقش (.15 و 7 ،5) دارد نقش ميمتوپر يتر و

 بحث مورد ها کارباپنم به نسبت مقاومت جاديا در

 عنوان ها مطالعه از يبعض درکه   اي به گونه باشد يم

 به نسبت مقاومت جاديا در ينقش پمپ نيا که شده

 از گريدبرخي  در و (14 و 13) ندارد کارباپنم

 که بوده نيا دهنده اننش آمده دست هب جينتا ها مطالعه

 نقش ها کارباپنم به نسبت مقاومت جاديا در پمپ نيا

 (.12 و 15) دارد

 يرو بر يا مطالعه تاکنون رانيا در نکهيا به توجه با

 مقاومت جاديا در adeABC يتراوش پمپ نقش

 صورت يبومان نتوباکتريآس يها زولهيا در يکيوتيب يآنت

 آسينتوباکتر يها هزوليابررسي  نيا در است، رفتهينپذ

 مارستانيبباليني  يها نمونه از شده جدا بوماني

 يترواش پمپ نيا يها ژن وجود نظر از اراک عصر يول

 يبررس مورد يکيوتيب يآنت مقاومت جاديا در آن نقش و

 گرفتند. قرار
 

 ها روش و مواد

 صورت يمقطع -يفيتوص صورت به که مطالعه نيا در

 يها نمونه از يبومان اکترنتوبيآس زولهيا 52 رفت،يپذ

 ادرار، ،ينخاع يمغز عيما خون، ينيبال مختلف

 نيب زمان مدت در زخم و يتنفس دستگاه ترشحات

 يبستر مارانيب از 1391 ماه نيفرورد تا 1391 وريشهر

 عصريول مارستانيب ژهيو مراقبت يها بخش در شده

 تهيکم جلسه در مطالعه نيا د.يگرد يآور جمع اراک

-113-91 شماره با اراک يپزشک علوم نشگاهدا اخالق

 است. شده بيتصو 5

 جمله از استاندارد ييايميوشيب يها روش از استفاده با

 اوره، ،OF ،يکانک مک در رشد ،TSI داز،ياکس

 ن،يژالت ،SIM گراد، يسانت درجه 43 در رشد ترات،يس

 Dnaseو نيآرژن زيدروليه الز،يدکربوکس نيزيال

 شدند. نييتع يبومان ترنتوباکياس يها گونه

 ATCC 19212 بوماني آسينتوباکتر استاندارد هيسو

  ها زولهيا صيتشخ در مثبت کنترل عنوان به

 د.يگرد استفاده

 از استفاده با ها هيسو در يکيوتيب يآنت تيحساس يالگو

 يها اريمع بر بنا بائر( -ي)کرب وژنيفيد سکيد روش

  ينيبال و يشگاهيآزما ياستاندارها سسهؤم

(5111-CLSI) محصول ها سکيد (.17) ديگرد نييتع 

 بودند: ريز شرح به و )انگلستان( MAST شرکت

 م،يسفپ ن،يتيسفوکس م،يديسفتاز م،يسفوتاکس

 ن،يپروفلوکساسيس ازترونام، تازوباکتام، ن/يليپراسيپ

 ن.يستيکل و نيکليتتراسا ن،يسيجنتاما ن،يکاسيآم

 نوزايآئروژ پسودوموناس استاندارد هيسو نيهمچن

57853ATCC وگراميب يآنت کنترل عنوان به  

 د.يگرد استفاده

 ينوارها از استفاده با پنميميا بازدارنده غلظت حداقل

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

 حضور عدم و حضور در CLSI دستورالعملبر  بنا

  سيانيد کربونيل يتراوش پمپ کننده مهار

m-زونهيدرا کلروفنيل (CCCP) و 31 يها غلظت با 

 پمپ نقش يبررس جهت (μM) کروموالريم 51

 پنميميا به نسبت مقاومت جاديا در adeABC يتراوش

 .(17) ديگرد نييتع ها زولهيا در
 

 PCR انجام و DNA استخراج

 تيک از استفاده با ها زولهيا ي DNA استخراج

  يجنوب کره محصول DNA استخراج

(Bio flux bioer) سازنده شرکت دستورالعمل بر ناب 

 رفت.يپذ صورت

 تراوشي پمپ هاي ژن شناسايي براي PCR آزمون

adeABC شامل که adeA، adeB و adeC بودند 

 يمرهايپرا مشخصات رفت.يپذ صورت ها ايزوله در
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 شرح 1 جدول در واکنش طيشرا و استفاده مورد

  است. شده داده

 رفتيپذ انجام تريکروليم 51 حجم در واکنش

 5/1 رفت، مريپرا از تريکروليم 1.5 که بيترت نيبد

 5 کومول(،يپ 11) برگشت مريپرا از تريکروليم

 از تريکروليم 55 الگو، عنوان به DNA از تريکروليم

Master mix 2XTaq (vivantis) تريکروليم 51 و 

  د.يگرد استفاده ريتقط بار دو مقطر آب
 

 PCR واکنش شرايط و فادهاست مورد پرايمرهاي مشخصات (1 جدول

 محصول سايز منبع

pcr 

 پمپ هاي ژن پرايمرها توالي واکنش شرايط        

 تراوشي

11 bp 513 1  گراد درجه سانتي 94دقيقه در 

 گراد درجه سانتي 52دقيقه در  1

 گراد درجه سانتي 75دقيقه در  1،

F: ATCTTCCTGCACGTGTACAT 
R: GGCGTTCATACTCACTAACC 

 

adeA 

11 bp 541 1  گراد درجه سانتي 94دقيقه در 

 گراد درجه سانتي 52دقيقه در  1

 گراد درجه سانتي 75دقيقه در  1،

F: TTAACGATAGCGTTGTAACC 

R: TGAGCAGACAATGGAATAGT 
adeB 

11 bp 557 1  گراد، درجه سانتي 94دقيقه در 

 گراد درجه سانتي 52دقيقه در  1

 گراد درجه سانتي 75دقيقه در  1،

F: TACGGACTGCTACGCTTAAT 
R: AACAGGATGACCTGCTAACA 

adeC 

 

 درصد 1 آگارز ژل يرو بر PCR محصول الکتروفورز

 سپس رفت.يپذ صورت ساعت 1 مدت به 91 ولتاژ و

 قرار يابيارز مورد بنفش ءاورام نور از استفاده با ژل

 با سهيمقا در آمده دست هب يباندها اندازه گرفت،

 گرفتند قرار يبررس مورد bp111(Fermentas) مارکر

 (.1 )شکل

 و adeA، adeBيها ژن جهت DNA يتوال نييتع

adeC نيا و رفتيپذ صورت ها زولهيا از يکي در 

 آزمون در برده نام يها ژن مثبت کنترل عنوان به هيسو

PCR د.يگرد استفاده 
 

 
 

 ،adeABC تراوشي پمپ هاي ژن به مربوط PCR محصول الکتروفورز (1 شکل

  =bp 111M مارکر

 ها يافته
 نتوباکتريآس يها زولهيا در يکيوتيب يآنت مقاومت زانيم

 52 يتمام که بود بيترت نيبد مطالعه نيا در يبومان

 به بتنس بوماني آسينتوباکتر درصد( 111) زولهيا

 ن،يتيسفوکس م،يديسفتاز م،يسفوتاکس يها کيوتيب يآنت

 و ازترونام تازوباکتام، ن/يليپراس يپ م،يسفپ

 زانيم که يحال در بودند، مقاوم نيپروفلوکساسيس

 بود: ليذ شرح به ها کيوتيب يآنت ريسا به نسبت مقاومت

 (،درصد 91) زولهيا 51 در نيسيجنتاما و نيکليتتراسا

 4 در نيستيکل و (درصد 77) زولهيا 43 در نيکاسيآم

  (.1 )نمودار (درصد 7) زولهيا
 

 

 دست به بوماني آسينتوباکتر هاي ايزوله در بيوتيکي آنتي مقاومت ميزان (1 نمودار

 اراک وليعصر بيمارستان از آمده

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

m
j.b

pu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 9

https://ismj.bpums.ac.ir/article-1-595-en.html


 AdeABC   /313آسينتوباکتر بوماني و پمپ تراوشي                                                             ژاد و همكاران               ژاپوني

http://bpums.ac.ir 

 

 (MIC) رشد بازدارنده غلظت حداقل از حاصل جينتا

 کيوتيب يآنت به نسبت يبومان نتوباکتريآس يها زولهيا

 يتراوش پمپ کننده مهار حضور عدم در پنميميا

CCCP (درصد 111) زولهيا 52 يتمام که داد نشان 

 زانيم که بيترت نيبد بودند، مقاوم پنميميا به نسبت

MIC کروگرميم 552 از شتريب زولهيا 53 در پنميميا 

 و تريل يليم در کروگرميم 24 هيسو دو در تر،يل يليم در

 شد. تريل يليم در کروگرميم 35 هيسو کي در

 يفراوان زانيم نييتع جهت PCR از حاصل جينتا

 در adeABC يتراوش پمپ کننده کد يها ژن

 جدول دربررسي  نيا در يبومان نتوباکتريآس يها زولهيا

 است شده داده نشان 5

 پمپ کننده مهار حضور در پنميميا MIC زانيم نيهمچن

 کروموالريم 51 و 31 يها غلظت با CCCP يتراوش

(μM) يدارا که يبومان نتوباکتريآس از ييها زولهيا در 

 بودند adeABC يتراوش پمپ کننده کد يها ژن

 نداشت. يرييتغ و ماند يباق قبل صورت به
 

 تراوشي پمپ کننده کد هاي ژن فراواني (2 جدول

adeABC مطالعه اين در بوماني آسينتوباکتر هاي ايزوله در 

 ها ايزوله درصد ژن داراي هاي ايزوله تعداد ژن نام
adeA 52 111% 
adeB 52 111% 
adeC 54 5/92% 

 

 بحث
 يتراوش پمپ کننده کد يها ژن يفراوان مطالعه نيا در

adeABC مقاومت جاديا در يتراوش پمپ نيا نقش و 

 ،گرفت قرار يبررس مورد پنميميا کيوتيب يآنت به نسبت

 يا مطالعه مورد نيدرا نونتاک رانيا در نکهيا به توجه با

 است. رفتهينپذ صورت

 يمهم اريبس عامل رياخ دهه در يبومان نتوباکتريآس

ويژه   به يمارستانيب يها عفونت آوردن وجود به جهت

 باشد. يم ها مارستانيب ژهيو مراقبت يها بخش در

 مشکل به يباکتر نيا از کارباپنم به مقاوم يها هيسو

 ها هيسو نياند.ا شده ليتبد ايدن در يبزرگ اريبس

 نيا درمان رايز باشند يم مطرح يجهان لضمع عنوان به

 تنها (.18) است بوده مشکل اريبس ها هيسو

 نيا برابر در ها بيشتر ارزيابي در که ييها کيوتيب يآنت

 که هستند ها نيکسيم يپل دسته از اند بوده ثرؤم ها زولهيا

 يدارا باال يجانب عوارض ليدل به زين ها کيوتيب يآنت نيا

 (.19) باشند يم تيمحدود

 برابر در کيوتيب يآنت نيثرترؤم زين بررسي کنوني در

 4 تنها که بود نيستيکل ،بوماني آسينتوباکتر يها زولهيا

 بودند. مقاوم کيوتيب يآنت نيا به (درصد 7) زولهيا

 نشان زين بررسي پيش رو از آمده دست هب جينتا

 يها هيسو از ييباال اريبس درصد که بود نيا ي دهنده

 يدارا مطالعه مورد يها کيوتيب يآنت برابر در شده جدا

 در ها زولهيا يتمامکه  اي  گونه به باشند، يم مقاومت

 م،يديسفتاز م،يسفوتاکس يها کيوتيب يآنت به مطالعه نيا

 ازترونام، تازوباکتام، ن/يليپراسيپ م،يسفپ ن،يتيسفوکس

 بودند. مقاوم پنميميا و نيپروفلوکساسيس

 111 پنميميا به نسبت مقاومت زانيم مطالعه نيا در

 از باالتر اريبس زانيم نيا که ديگرد گزارش درصد

 در يباکتر نيا يرو بر رفتهيپذ صورت يقبل مطالعات

 رفتهيپذ صورت مطالعه در باشد. يم رانيا گريد نقاط

 يرو بر 84-85 سال در يفيشر و خسروشاهي توسط

 نيقزو شهر در بوماني آسينتوباکتر ينيالب يها زولهيا

 گزارش درصد 2/52 پنميميا به نسبت مقاومت زانيم

 و زاده يهاشم توسط رفتهيپذ صورت مطالعه در شد.

 مقاومت زانيم رازيش شهر در 82-87 سال در همکاران

  (.51) ديگرد گزارش درصد 3/12 پنميميا به نسبت

 سال در ارانهمک و يچراغ شاه توسط که يا مطالعه در

 از شده جدا يبومان نتوباکترياس يها زولهيا يرو بر 87
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 در منتخب يها مارستانيب ينيبالگوناگون  يها نمونه

 مقاومت زانيم ،است رفتهيپذ صورت تهران شهر

 زانيم د.يگرد گزارش درصد 4/28 پنميميا به نسبت

 رفتهيپذ صورت مطالعه در پنميميا به نسبت مقاومت

 يها سال در زيتبر شهر در همکاران و يمانيپ توسط

  (.51) ديگرد گزارش درصد 21 ،88-87

 نيا ي دهنده نشان رفتهيپذ صورت مطالعات يبررس

 نسبت مقاومت زانيم زمان گذشت با که است موضوع

 که يطور به .است شيافزا به رو رانيا در پنميميا به

 111 زانيم به 82-87 سال در درصد 3/12 از زانيم نيا

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

 درمان جهت ها کارباپنم که است نيا ي دهنده نشان که

  باشند. ينم مناسب بوماني آسينتوباکتر

 کننده کد ژن يدارا زولهيا 52 يتمامکنوني  مطالعه در

adeA،adeB هکنند کد ژن يفراوان و بودند adeC در 

 در ها ژن نيا يفراوان زانيم بود. درصد 5/92 ها زولهيا

 درصد 97 تا 53 نيب رفتهيپذ صورت يقبل مطالعات

 (.5-4) است بوده

 برگرفته يها زولهيا در پمپ نيا يها ژن يباال يفراوان

 ي دهنده نشانپيش رو  مطالعه در عصريول مارستانيب از

 در ليدخ يها ميمکانس از يکي که است مطلب نيا

 به نسبت اه زولهيا نيا يباال مقاومت جاديا

 ن،يپروفلوکساسيس ،يديکوزينوگليآم يها کيوتيب يآنت

 يتراوش پمپ ها بتاالکتام و نيکليتتراسا

adeABC باشد. يم  

 يپروتون محرکه يروين از adeABC يتراوش پمپ

 از خارج طيمح به يکروبيضدم مواد تراوش جهت

 (.4 و 5) کند يم استفاده يتوپالسميس يغشا

 کننده مهار باتيترک جز که CCCP از مطالعه نيا در

 پمپ نيا نقش يبررس جهت باشد يم يتراوش پمپ

  د.يگرد استفاده پنميميا به نسبت مقاومت جاديا در

 نيا حضور در (MIC) پنميميا بازدارنده غلظت حداقل

 در هاي اين بررسي يافته نداشت. يکاهش کننده مهار

 موضوع نيا ي دهنده نشان که بودها  پژوهش گريد

 مقاومت جاديا در adeABC يتراوش پمپ که ندبود

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

 گريد که است نيا دهنده نشان موضوع نيا

 به نسبت مقاومت جاديا در ليدخ يها سميمکان

 D گروه يکارباپنماز يها ميآنز جمله از ها کارباپنم

 ،(OXA23-OXA24-OXA51-OXA58 )مانند

-IMP-VIM-SIM-GIM )مانند  مازهامتالوبتاالکتا

NDM،) ميآنز AmpC انيب در کاهش همراه به 

 جاديا در را يتر مهم نقش يخارج يغشا يها نيپروتئ

 مورد يها زولهيا در ها کارباپنم به نسبت مقاومت

 ها ميآنز نيا يبررس (.54 و 53 ،2) کنند يم فايا يبررس

 نيا از دهآم دست هب يبومان نتوباکترياس يها زولهيا در

 دارد. يگريد مطالعات انجام به ازين مطالعه

 از يبومان نتوباکترياس يها زولهيا يجداساز به توجه با

 ژهيو مراقبت يها بخش در شده يبستر مارانيب

 در باال يکيوتيب يآنت مقاومت و عصريول مارستانيب

 افتني نهيزم در يشتريب يها يبررس که است الزم ها، آن

 قرار زاتيتجه و طيمح در يلودگآ منبع و ءمنشا

 .(57) رديبپذ صورت ها بخش نيا در شده گرفته

ز لزوم ين طرح نيا يها تين از محدوديهمچن

دان ينگ مانند روش ميپيک روش تاي يريکارگ هب

 pulseا يدار  ضربان يکيدان الکتريدر م يالکتروفورز

field gel electrophoresis بتواند اشاره نمود تا

 د.يها را با هم مشخص نما زولهين اياط ايارت

 

 يقدردان و سپاس
 ييدانشجو نامه انيپا از يبخش حاصل پژوهش نيا

 از لهيوس نيبد باشد. يم نژاد  يژاپون رضايعل يآقا
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 بابت اراک يپزشک علوم دانشگاه يپژوهش معاونت

 در را انيمجر که يکسان هيکل و يمال يها نهيهز نيمأت

 د.يآ يم عمل به تشکر ندنمود ياري طرح نيا انجام
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Abstract 

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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