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Περίληψη

Ο µηχανισµός που συµβάλλει στην αντοχή στην κολιστίνη σε στελέχη Acinetobacter baumannii δεν
είναι ακόµα απολύτως γνωστός. Στην παρούσα µελέτη διερευνήθηκαν τα χαρακτηριστικά και οι µη-
χανισµοί της αντοχής στην κολιστίνη σε δύο ζεύγη γενετικά σχετιζόµενων µεταξύ τους κολιστίνη-
ευαίσθητων/κολιστίνη-ανθεκτικών (ColS/ColR) κλινικών στελεχών A. baumannii.
Στη µελέτη συµπεριλήφθηκε µεγάλη σειρά ColS/ColR κλινικών στελεχών A. baumannii τα οποία
αποµονώθηκαν διαδοχικά από διάφορα κλινικά δείγµατα δύο ασθενών κατά τη διάρκεια της νοση-
λείας τους στη ΜΕΘ. Μεταξύ των αποµονώσεων ColS/ColR στελεχών οι ασθενείς έλαβαν κολιστίνη
για αρκετές ηµέρες. Στα στελέχη έγινε έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά µε Ε-test και τη µέ-
θοδο αραιώσεων σε ζωµό και ακολούθησε η τυποποίησή τους µε ηλεκτροφόρηση σε παλλόµενο
ηλεκτρικό πεδίο (PFGE). Το πρώτο ColS στέλεχος και το πρώτο ColR στέλεχος από κάθε ασθενή
διερευνήθηκαν περαιτέρω µε τυποποίηση µετά αλληλούχιση πολλαπλών γενετικών τόπων (MLST),
PCR και αλληλούχιση των γονιδίων pmrA, pmrB, pmrC, lpxA, lpxC και lpxD και  ποσοτική real-time
PCR για τον έλεγχο της έκφρασης των γονιδίων pmrA, pmrB και pmrC. Τέλος, εκτελέστηκαν καµ-
πύλες ανάπτυξης στα δύο ζεύγη των ColS/ColR κλινικών στελεχών και στο ευαίσθητο στην κολι-
στίνη πρότυπο στέλεχος ATCC 19606.
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Εισαγωγή

Τα τελευταία 30 χρόνια τo Acinetobacter baumannii
αποτελεί σηµαντικό νοσοκοµειακό παθογόνο που
προκαλεί κυρίως λοιµώξεις του αναπνευστικού (πνευ-
µονία σχετιζόµενη µε αναπνευστήρα, VAP), µικροβι-
αιµίες, ουρολοιµώξεις και λοιµώξεις δέρµατος και
µαλακών µορίων.1 Η ικανότητα του µικροοργανισµού
να διασπείρεται ευρέως και να αναπτύσσει αντοχή σε
πολλές κατηγορίες αντιβιοτικών, έχει ως αποτέλεσµα
τη συνεχή αύξηση των λοιµώξεων από A. baumannii
και καθιστά  δύσκολη τη θεραπεία τους.2 Καθώς τα
πολυανθεκτικά στελέχη A. baumannii αυξάνονται
παγκοσµίως, οι θεραπευτικές επιλογές για την αντι-
µετώπιση σοβαρών λοιµώξεων είναι περιορισµένες,
µε την κολιστίνη συχνά να αποτελεί τη µοναδική θε-
ραπεία.3

Η κολιστίνη (colistin) είναι κυκλικό πολυπεπτίδιο µε
ταχεία βακτηριοκτόνο δράση έναντι των Gram-αρνη-
τικών βακτηριδίων, την οποία επιτυγχάνει µέσω σύν-
δεσης µε το λιπίδιο Α του λιποπολυσακχαρίτη (LPS)
και πρόκλησης αποδιοργάνωσης της κυτταρικής µεµ-
βράνης.4 Τα τελευταία χρόνια έχουν δηµοσιευτεί πε-
ριπτώσεις ανάπτυξης αντοχής στην κολιστίνη σε
κλινικά στελέχη A. baumannii, ενώ έχουν σηµειωθεί
και επιδηµίες.5 Οι µηχανισµοί που συµβάλλουν στην
αντοχή στην κολιστίνη δεν είναι ακόµα απολύτως
γνωστοί. Έχουν προταθεί από δύο διαφορετικές
ερευνητικές οµάδες δύο ανεξάρτητοι µεταξύ τους
µηχανισµοί: i) µεταλλάξεις και υπερέκφραση των
πρωτεϊνών του συστήµατος PmrCAB, οι οποίες οδη-

γούν σε τροποποιήσεις του λιποπολυσακχαρίτη (προ-
σθήκη φωσφοαιθανολαµίνης στο λιπίδιο Α) ή ii) πλή-
ρης απώλεια της παραγωγής του λιποπολυσακχαρίτη
(LPS), ως αποτέλεσµα µεταλλάξεων στα γονίδια lpxA,
lpxC και lpxD που σχετίζονται µε τη βιοσύνθεση του
λιπιδίου Α.5

Η ανάπτυξη αντοχής στην κολιστίνη έχει συσχετι-
στεί µε την πίεση επιλογής που ασκείται λόγω της πα-
ρατεταµένης χορήγησης του αντιβιοτικού.6,7 Επίσης,
όπως προκύπτει από προκαταρκτικές µελέτες σε ερ-
γαστηριακά/πρότυπα στελέχη, τα ανθεκτικά στην κο-
λιστίνη στελέχη A. baumannii επιδεικνύουν µειωµένη
λοιµογόνο δύναµη και ικανότητα επιβίωσης στο νο-
σοκοµειακό περιβάλλον.7 Με σκοπό να διερευνή-
σουµε τις µεταβολές που σχετίζονται µε την αντοχή
στην κολιστίνη, εξετάσαµε δύο ζεύγη κολιστίνη-ευαί-
σθητων/κολιστίνη-ανθεκτικών (ColS/ColR) γενετικά
σχετιζόµενων µεταξύ τους κλινικών στελεχών A. bau-
mannii, προερχόµενα το καθένα από τον ίδιο ασθενή.
Όπως θα αναπτυχθεί παρακάτω, παρατηρήθηκε ότι
τα ανθεκτικά στην κολιστίνη στελέχη παρουσίασαν
µειωµένο ρυθµό ανάπτυξης, µειωµένη λοιµογόνο δύ-
ναµη και σηµαντικά µειωµένη ικανότητα να προκα-
λούν διεισδυτικές λοιµώξεις συγκρινόµενα µε τα αντί-
στοιχα ευαίσθητα στελέχη.

Υλικό και µέθοδοι

ΜΜιικκρροοββιιαακκάά  σσττεελλέέχχηη  ττηηςς  µµεελλέέττηηςς.. Στη µελέτη περι-
λήφθηκε µεγάλη σειρά ColS/ColR κλινικών στελεχών
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Όλα τα ColS/ColR στελέχη εντός του κάθε ζεύγους ήταν γενετικά ταυτόσηµα µεταξύ τους µε την
PFGE και ανήκαν µε την MLST στον επικρατούντα παγκοσµίως διεθνή κλώνο CC2. Σε σύγκριση µε
τα ColS, τα ColR στελέχη εµφάνισαν σηµαντική υπερέκφραση των γονιδίων pmrCAB, είχαν µονή-
ρεις µεταλλάξεις αµινοξέων στην πρωτεΐνη PmrB και παρουσίασαν σηµαντικά βραδύτερη ανάπτυξη.
Τα ColS στελέχη του πρώτου ζεύγους προκάλεσαν διαδοχικές βακτηριαιµίες και του δεύτερου ζεύ-
γους σοβαρή λοίµωξη µαλακών µορίων, ενώ τα αντίστοιχα ColR στελέχη και στα δύο ζεύγη ήταν κυ-
ρίως αποικιστές. 

Συνολικά τα ευρήµατα αυτά υποδηλώνουν ότι η παρατεταµένη θεραπεία µε κολιστίνη οδήγησε στην
επιλογή ανθεκτικών στην κολιστίνη κλινικών στελεχών A. baumannii, τα οποία εµφάνισαν σηµαντικά
µειωµένη µολυσµατικότητα σε σύγκριση µε τα ευαίσθητα.
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A. baumannii, τα οποία αποµονώθηκαν διαδοχικά από
δύο ασθενείς κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Επι-
λέχθηκε για περαιτέρω µελέτη το πρώτο στέλεχος
ColS και το πρώτο στέλεχος  ColR από κάθε ασθενή.
Το πρώτο ζευγάρι στελεχών (Αb299/Ab347) αποµο-
νώθηκε από βρογχικές εκκρίσεις και το δεύτερο
(Αb248/Ab249) από πύο χειρουργικού τραύµατος αν-
τίστοιχα δύο ασθενών που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ
για µεγάλο χρονικό διάστηµα και έλαβαν κολιστίνη
για αρκετές ηµέρες µεταξύ των δύο αποµονώσεων.
Επίσης, το ευαίσθητο στην κολιστίνη A. baumannii
ATCC19606 χρησιµοποιήθηκε ως στέλεχος ελέγχου.

Η ταυτοποίηση των στελεχών έγινε µε το αυτοµα-
τοποιηµένο σύστηµα VITEK2 (bioMerieux, Inc.). Επι-
πλέον, για την επιβεβαίωση της ταυτοποίησης του
είδους ως Acinetobacter baumannii έγινε ανίχνευση της
χρωµοσωµικά επαγώγιµης οξακιλλινάσης blaOXA-51-like

µε PCR.8

Ο  έλεγχος ευαισθησίας για τον προσδιορισµό της
MIC στα αντιβιοτικά (β-λακταµικά, αµινογλυκοσίδες,
κινολόνες, τιγκεκυκλίνη, ριφαµπικίνη, τριµεθοπρίµη-
σουλφοµεθοξαζόλη και κολιστίνη) έγινε µε E-test (bio-
Merieux) και µε τη µέθοδο αραιώσεων του αντιβιο-
τικού σε ζωµό ακολουθώντας τις οδηγίες του CLSI.9

ΜΜέέθθοοδδοοιι  ττυυπποοπποοίίηησσηηςς.. Για τη µελέτη της κλωνικής
τους συγγένειας, έγινε τυποποίηση µε ηλεκτροφό-
ρηση σε παλλόµενο ηλεκτρικό πεδίο (PFGE) του χρω-
µοσωµικού DNA όλων των ColS/ColR στελεχών που
αποµονώθηκαν κατά τη διάρκεια της µελέτης µετά
από πέψη τους µε το ένζυµο ApaI.10 Ακολούθησε ανά-
λυση των γενετικών αποτυπωµάτων των στελεχών
οπτικά, εφαρµόζοντας διεθνώς αποδεκτά κριτήρια.11

Στα πρώτα ColS/ColR στελέχη που αποµονώθηκαν
από κάθε ασθενή ακολούθησε µοριακή τυποποίηση
µε αλληλούχιση πολλαπλών γενετικών τόπων (Multi
Locus Sequence Typing, MLST) σύµφωνα µε το σχή-
µα τoυ Ινστιτούτου Pasteur12 και καθορίστηκε ο MLST
(ST) τύπος. Πρόκειται για σχήµα τυποποίησης µε
χρήση αλληλούχισης, το οποίο βασίζεται στον µο-
ριακό πολλαπλασιασµό και ταυτοποίηση των νουκλε-
οτιδίων επτά απαραίτητων για την επιβίωση (house-
keeping), γενετικά σταθερών γονιδίων: cpn60 (60-
KDa chaperonin), fusA (elongation factor EF-G), gltA (ci-
trate synthase), pyrG (CTP synthase), recA (homolo-
gous recombination factor), rplB (50S ribosomal pro-
tein L2) και rpoB (RNA polymerase subunit B).
PPCCRR  κκααιι  πποοσσοοττιικκήή  rreeaall--ttiimmee  PPCCRR..  Στα στελέχη διενερ-
γήθηκε αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR)
για όλα τα γονίδια που κωδικοποιούν γνωστές καρ-
βαπενεµάσες (blaOXA-51-like, blaOXA-23-like, blaOXA-24-like,
blaOXA-58-like, blaIMP, blaVIM, blaSIM), σύµφωνα µε την
υπάρχουσα βιβλιογραφία.13,14,15 Ακολούθησε PCR για
τον έλεγχο των  γονιδίων που ενοχοποιούνται για την
αντοχή στην κολιστίνη: pmrA, pmrB, pmrC και lpxA,
lpxC and lpxD.3,16 Για την ανεύρεση τυχόν µεταλλά-
ξεων οι νουκλεοτιδικές αλληλουχίες των προϊόντων

της PCR αναλύθηκαν µε αλληλούχιση από την εται-
ρεία Macrogen Inc (Seoul, South Korea) µε τη χρήση
του λογισµικού DNAStar software (version 5.07; Laser-
gene, Madison, WI). 

Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε PCR σε πραγµα-
τικό χρόνο (quantitative real-time–PCR, QRT–PCR) για
τον ποσοτικό προσδιορισµό των αντιγράφων RNA
των γονιδίων pmrA, pmrB, and pmrC στα δύο ζευγά-
ρια των κλινικών στελεχών και στο ευαίσθητο στην κο-
λιστίνη πρότυπο στέλεχος A. baumannii ATCC19606.3,17

Η έκφραση των γονιδίων περιγράφηκε ως ο µέσος
όρος τριών ανεξάρτητων πειραµάτων.

ΚΚααµµππύύλλεεςς  ααννάάππττυυξξηηςς.. Για τη µελέτη του ρυθµού
ανάπτυξης των στελεχών A. baumannii πραγµατοποι-
ήθηκαν καµπύλες ανάπτυξης στα δύο ζευγάρια των
κλινικών στελεχών και στο ευαίσθητο στην κολιστίνη
στέλεχος ελέγχου ATCC19606. Οι καµπύλες ανάπτυ-
ξης διεξήχθησαν εις τριπλούν µε ενοφθαλµισµό
5×105 CFUs/ml εναιωρήµατος µικροβίου για κάθε
στέλεχος σε ζωµό Muller-Hinton (ΜΗ) και ακολούθησε
επώαση στους 37°C υπό συνεχή ήπια ανάδευση. Οι
αποικίες απαριθµήθηκαν µετά από αλληλοδιάδοχες
10-πλάσιες αραιώσεις καλλιέργειας ζωµού και ενο-
φθαλµισµό σε άγαρ Muller-Hinton χωρίς προσθήκη
αντιβιοτικού, σε κάθε χρονικό σηµείο από 12 ώρες
έως 48 ώρες. Για τη σύγκριση των αποτελεσµάτων
χρησιµοποιήθηκε η δοκιµασία t-test. Η στατιστική
ανάλυση έγινε µε τη χρήση του προγράµµατος Mini-
tab software (version13.31; www.minitab.com) και ως επί-
πεδο στατιστικής σηµαντικότητας ορίστηκε το p<0.05.

Αποτελέσµατα

ΠΠρρώώττοο  ζζεεύύγγοοςς  CCoollSS//CCoollRR  AA..  bbaauummaannnniiii.. Γυναίκα ηλι-
κίας 61 ετών προσήλθε στο νοσοκοµείο τον Οκτώβριο
του 2008 µε αναπνευστική ανεπάρκεια οφειλόµενη σε
σοβαρό νευρολογικό σύνδροµο. Η ασθενής µετα-
φέρθηκε στη ΜΕΘ όπου υποβλήθηκε σε τραχειοστο-
µία και µηχανική υποστήριξη της αναπνοής, ενώ
παράλληλα ξεκίνησε εµπειρική αγωγή µε αµπικιλ-
λίνη/σουλµπακτάµη. Οι καλλιέργειες αίµατος, ούρων
και βρογχικών εκκρίσεων δεν ανέδειξαν την ανάπτυξη
παθογόνου µικροοργανισµού. Την 17η ηµέρα της νο-
σηλείας αποµονώθηκε από τις βρογχικές εκκρίσεις
της ασθενούς A. baumannii (Ab299), το οποίο σύµ-
φωνα µε το αντιβιόγραµµα ήταν ανθεκτικό στα πε-
ρισσότερα αντιβιοτικά και ευαίσθητο στην κολιστίνη
(MIC 0,5 µg/ml). Κατά τη διάρκεια των επόµενων 100
ηµερών, 14 στελέχη A. baumannii µε τον ίδιο φαινό-
τυπο ευαισθησίας στα αντιβιοτικά αποµονώθηκαν δια-
δοχικά από τις βρογχικές εκκρίσεις της ασθενούς,
καθώς και 5 στελέχη A. baumannii από καλλιέργειες
αίµατος. Κατά την περίοδο αυτή η ασθενής παρου-
σίασε επαναλαµβανόµενα επεισόδια µικροβιαιµίας
οφειλόµενα σε A. baumannii και Burkholderia cepacia

ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΙΣΤΙΝΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ACINETOBACTER BAUMANNII
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για τα οποία της χορηγήθηκε θεραπεία µε πολλαπλά
σχήµατα αντιβιοτικών (µεταξύ των οποίων αµπικιλ-
λίνη/σουλµπακτάµη, γενταµικίνη, τιγκεκυκλίνη, σιπρο-
φλοξασίνη και µεροπενέµη για περισσότερες από 10
ηµέρες το καθένα) και επίσης κολιστίνη για 28 ηµέ-
ρες συνολικά. Την 122η ηµέρα της νοσηλείας, κι ενώ
η ασθενής δεν παρουσίαζε κλινικά σηµεία λοίµωξης
του αναπνευστικού, αποµονώθηκε από την καλλιέρ-
γεια βρογχικών εκκρίσεων A. baumannii ανθεκτικό
στην κολιστίνη (Ab347, MIC 32 µg/ml). Μέχρι τη 206η
ηµέρα αποµονώθηκαν συνολικά δώδεκα στελέχη
ColR A. baumannii από διαδοχικές καλλιέργειες βρογ-
χικών εκκρίσεων, τα οποία ήταν φαινοτυπικά όµοια µε
το στέλεχος Ab347. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ένα
ColS στέλεχος A. baumannii, φαινοτυπικά όµοιο µε το
Ab299, αποτέλεσε αίτιο µικροβιαιµίας τη 212η ηµέρα,
ενώ δεν αποµονώθηκε κανένα ColR στέλεχος από αι-
µοκαλλιέργειες κατά τη διάρκεια ολόκληρης της νο-
σηλείας. Η ασθενής πήρε εξιτήριο την 224η ηµέρα σε
καλή κλινική κατάσταση.

∆∆εεύύττεερροο  ζζεεύύγγοοςς  CCoollSS//CCoollRR  AA..  bbaauummaannnniiii.. Άντρας
ηλικίας 77 ετών  µε προηγηθείσα θωρακοτοµή εισήχ-
θηκε στο νοσοκοµείο τον Ιούλιο του 2008 εξαιτίας
διαπύησης του χειρουργικού τραύµατος και µεσοθω-
ρακίτιδας. Ο ασθενής µεταφέρθηκε στη ΜΕΘ και λή-
φθηκαν καλλιέργειες από την περιοχή του χειρουργι-
κού τραύµατος οι οποίες δεν ανέδειξαν την παρου-
σία παθογόνου µικροοργανισµού. Ακολούθησε χει-
ρουργικός καθαρισµός της στερνοτοµής και χορηγή-
θηκε εµπειρική αγωγή µε ιµιπενέµη, τεϊκοπλανίνη και
µετρονιδαζόλη. Την 14η ηµέρα της νοσηλείας απο-
µονώθηκε από καλλιέργεια πύου της στερνοτοµής
ColS A. baumannii (Ab 248, MIC 0.5 µg/ml), το οποίο
ήταν ανθεκτικό στις καρβαπενέµες: η προηγούµενη
εµπειρική θεραπεία διακόπηκε και ξεκίνησε αγωγή µε

κολιστίνη και τιγκεκυκλίνη. Την 37η ηµέρα της νοση-
λείας, κι ενώ η εικόνα του τραύµατος ήταν βελτιω-
µένη, η καλλιέργεια πύου ανέδειξε ColR στέλεχος A.
baumannii (Ab 249, MIC 128  µg/ml). Παρόλο που τις
επόµενες ηµέρες της νοσηλείας αποµονώθηκαν δια-
δοχικά τρία ακόµη ColR στελέχη A. baumannii, φαι-
νοτυπικά όµοια µε το Ab 249, ο ασθενής δεν έλαβε
αντιµικροβιακή αγωγή λόγω της απουσίας κλινικών
σηµείων λοίµωξης και εξήχθηκε την 65η ηµέρα.

ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττωωνν  σσττεελλεεχχώώνν.. Τα χαρακτηριστικά
των τεσσάρων στελεχών που µελετήθηκαν φαίνονται
στον Πίνακα 1. Και τα δύο ζευγάρια των στελεχών
ήταν ανθεκτικά στις καρβαπενέµες (MICs > 32 µg/ml
για ιµιπενέµη και µεροπενέµη), καθώς επίσης ανθε-
κτικά στα περισσότερα αντιβιοτικά που ελέγχθηκαν
εκτός της τιγκεκυκλίνης και της αµπικιλλίνης/σουλµ-
πακτάµης. Η ριφαµπικίνη παρουσίασε χαµηλές MICs.
Όσον αφορά στην κολιστίνη, η MIC ήταν 0.5 µg/ml για
τα ColS στελέχη Ab248 και Ab299, ενώ ήταν 128
µg/ml και 32 µg/ml για τα ColR στελέχη Ab249 και
Ab347, αντίστοιχα.

ΜΜέέθθοοδδοοιι  ττυυπποοπποοίίηησσηηςς.. Όλα τα ColS/ColR κλινικά
στελέχη εντός του κάθε ζεύγους εµφάνισαν ακριβώς
όµοια ηλεκτροφορητική εικόνα, ανήκαν δηλαδή στον
ίδιο PFGE κλώνο. Τα στελέχη του πρώτου ζεύγους
διέφεραν από τα στελέχη του δεύτερου ζεύγους ως
προς δύο ηλεκτροφορητικές ζώνες κι εποµένως θε-
ωρήθηκε ότι ανήκουν σε διαφορετικούς  υποτύπους
του ίδιου κλώνου. Η τυποποίηση µε το σχήµα ΜLST
ανέδειξε ότι και τα τέσσερα κλινικά στελέχη ανήκαν
στο διεθνή κλώνο CC2, ο οποίος είναι και ο επικρατέ-
στερος στις περισσότερες περιοχές παγκοσµίως.18

PPCCRR  κκααιι  ααλλλληηλλοούύχχιισσηη.. Ο έλεγχος µε PCR για την
ανίχνευση γονιδίων που κωδικοποιούν β-λακταµάσες
ανέδειξε την παρουσία των γονιδίων blaOXA-51-like και
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Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά των στελεχών Α. baumannii της µελέτης



blaOXA-58-like, ενώ τα γονίδια blaOXA-23-like, blaOXA-24-like και
τα γονίδια για καρβαπενεµάσες τάξεως Β δεν ανι-
χνεύτηκαν. Η ανάλυση της νουκλεοτιδικής αλληλου-
χίας αποκάλυψε ότι όλα τα στελέχη έφεραν τα
αλληλόµορφα που κωδικοποιούν τις οξακιλλινάσες
blaOXA-66 and blaOXA-58, ενώ κανένα στέλεχος δεν είχε
µεταλλάξεις στα γονίδια pmrA, pmrC, lpxA, lpxC and
lpxD. Σε σύγκριση µε το Ab299, το Ab347 είχε µετάλ-
λαξη ενός νουκλεοτιδίου στο γονίδιο pmrB που οδή-
γησε σε αλλαγή ενός αµινοξέος, P170L, στην πρωτεΐ-
νη PmrB, η οποία εµπλέκεται στην αντοχή στην κολι-
στίνη µέσω τροποποιήσεων του λιποπολυσακχα-
ρίτη.19 Οµοίως, το Ab249 είχε την αντικατάσταση
P233S στην πρωτεΐνη ΡmrB σε σύγκριση µε το Ab248.

ΠΠοοσσοοττιικκήή  PPCCRR.. Τα ColR στελέχη Ab249 και Ab347
είχαν αυξηµένη έκφραση των γονιδίων pmrA (3.61-
και 10.9-φορές, αντίστοιχα) και pmrB (5.73- και 23.7-

φορές, αντίστοιχα) σε σύγκριση µε εκείνη των ColS
οµολόγων τους Ab248 και Ab299, αντιστοίχως, ενώ
παρουσίασαν µικρότερη αύξηση στην έκφραση του
pmrC (1,6- και 2.44-φορές, αντίστοιχα). Η σχετική έκ-
φραση του γονιδίου αντιπροσωπεύει το µέσο όρο
τριών ανεξάρτητων πειραµάτων. Οι διαφορές στην
έκφραση των γονιδίων pmrCAB ήταν σηµαντικές και
στα δύο ζεύγη των στελεχών (Ρ <0.05 για όλα τα γο-
νίδια).

ΚΚααµµππύύλλεεςς  ααννάάππττυυξξηηςς..  Οι καµπύλες ανάπτυξης για
τα δύο ζευγάρια των ColS/ColR κλινικών στελεχών και
το στέλεχος ελέγχου ATCC19606 φαίνονται στο Γρά-
φηµα 1. Η ανάπτυξη των ColR στελεχών ήταν σηµαν-
τικά βραδύτερη από εκείνη των αντίστοιχων ColS
στελεχών, µε τη διαφορά να είναι σηµαντική σε όλα
τα χρονικά  σηµεία για το ζεύγος Ab299/Ab347 και
στις 24-48 ώρες για το ζεύγος Ab248/249 (Ρ <0.05).
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Γράφηµα 1. Καµπύλες ανάπτυ-
ξης των ColS/ColR
στελεχών 248/249
και 299/347 αντίστοι-
χα, σε σύγκριση µε
το πρότυπο στέλεχος
ATCC19606. 

άξονας y: CFUs/ml,
άξονας x: χρόνος
ανάπτυξης (h, ώρες).



Επίσης, οι αποικίες του ColR στελέχους Ab347 (προ-
ήλθαν από τα σωληνάρια µελέτης του ρυθµού ανά-
πτυξης) ήταν σηµαντικά µικρότερες σε σχέση µε
εκείνες του ColS στελέχους Ab299.

Συζήτηση

Η αυξανόµενη συχνότητα της αντοχής στα αντιβιο-
τικά µεταξύ των στελεχών Α. baumannii παγκοσµίως,
συχνά απαιτεί τη χρήση της κολιστίνης για τη θερα-
πεία των σοβαρών λοιµώξεων, ιδιαίτερα στη ΜΕΘ.3

Ωστόσο, η διαδεδοµένη χορήγηση κολιστίνης  στα νο-
σοκοµειακά θεραπευτικά σχήµατα έχει ως αποτέλε-
σµα να ασκείται πίεση επιλογής για ανάπτυξη ανθεκτι-
κών κλινικών στελεχών Α. baumannii, µε ολοένα  αυ-
ξανόµενες αναφορές από πολλές περιοχές.5,20

Ο ακριβής µηχανισµός της αντοχής στην κολιστίνη
δεν έχει ακόµη διαλευκανθεί, αν και δύο µη συσχετι-
ζόµενοι µηχανισµοί αντοχής που επηρεάζουν το λιπί-
διο Α, µόριο στόχο της κολιστίνης, έχουν περιγραφεί
σε στελέχη Α. baumannii από διαφορετικούς ερευνη-
τές. Η πρώτη υπόθεση πρότεινε την πλήρη απώλεια
της παραγωγής του LPS µέσω αδρανοποίησης των
γονιδίων της βιοσύνθεσης του λιπιδίου Α, lpxA, lpxC
και lpxD.16 Σύµφωνα µε το δεύτερο προτεινόµενο µη-
χανισµό, µεταλλάξεις στα γονίδια pmrA και pmrB που
οδηγούν σε προσθήκη φωσφοαιθανολαµίνης στο
επτά-ακυλιωµένο λιπίδιο Α συνδέονται µε την αντοχή
στην κολιστίνη στο Α. baumannii σε συνδυασµό µε
αυξηµένη έκφραση του συστήµατος PmrCAB.3,19,21

Στην παρούσα µελέτη, οι κύριοι µηχανισµοί που συνέ-
βαλλαν στην ανάπτυξη της αντοχής στην κολιστίνη ήταν
µεταλλάξεις στην πρωτεΐνη PmrB σε συνδυασµό µε
υπερέκφραση του pmrCAB, ενώ τα γονίδια lpxA, lpxC
και lpxD δεν επηρεάστηκαν. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι
στις περισσότερες από τις προηγούµενες κλινικές ή ερ-
γαστηριακές αναφορές για τους µηχανισµούς αντοχής
στην κολιστίνη στο Α. baumannii, η ανάπτυξη αντοχής
συνδέθηκε µε την έκθεση στην κολιστίνη,3,5,6 όπως και
στις δικές µας κλινικές περιπτώσεις.

Τα ColR στελέχη A. baumannii έχουν στο παρελ-
θόν συνδεθεί µε µειωµένη λοιµογόνο δύναµη συγκρι-
τικά µε τα γενετικώς οµόλογα ColS στελέχη τους,
όπως αντικατοπτρίζεται από τη µειωµένη προσαρµο-
στικότητά τους και θνησιµότητα που προκαλούν σε
πειραµατικές λοιµώξεις.7 Τα δύο ColR στελέχη των
ζευγών της µελέτης εµφάνισαν στατιστικώς σηµαν-
τικά βραδύτερη ανάπτυξη σε σύγκριση µε τα αντί-
στοιχα ColS στελέχη, υποδηλώνοντας αυξηµένο
κόστος προσαρµογής που τα στελέχη «κατέβαλαν»
για την ανάπτυξη του φαινοτύπου αντοχής. Είναι ση-
µαντικό ότι αυτό παρατηρήθηκε στην παρούσα µε-
λέτη σε στελέχη που έχουν προκύψει µε φυσικό
τρόπο, in vivo, επιβεβαιώνοντας τις προηγούµενες
παρατηρήσεις που είχαν όµως γίνει σε πρότυπα ερ-
γαστηριακά στελέχη στα οποία η αντοχή και οι σχετι-
κές µεταλλάξεις προέκυψαν µε in vitro πειράµατα.
Επίσης, έχει αναφερθεί σε προηγούµενη µελέτη ότι
ένα ColR στέλεχος συσχετίστηκε µε παρατεταµένο
αποικισµό χωρίς να προκαλεί σηµεία λοίµωξης, σε αν-
τίθεση µε το αντίστοιχο ColS στέλεχος που προκά-
λεσε µικροβιαιµίες.6 Στην περίπτωση των ασθενών
µας, ιδιαίτερη σηµασία έχει ότι τα ColR στελέχη είχαν
εµφανώς µειωµένη ικανότητα να προκαλούν διεισδυ-
τική λοίµωξη, δεδοµένου ότι οι ασθενείς παρέµειναν
αποικισµένοι για παρατεταµένες χρονικές περιόδους.
Αντίθετα, τα οµόλογα µε τα ColR, ColS στελέχη που
φέρονταν ταυτόχρονα από τους ίδιους ασθενείς,
προκάλεσαν επανειληµµένα σοβαρές λοιµώξεις, µε-
ταξύ των οποίων διαδοχικές µικροβιαιµίες στην περί-
πτωση της πρώτης ασθενούς. Τονίζεται επίσης το
γεγονός ότι ένα ColS στέλεχος, φαινοτυπικά όµοιο µε
τα υπόλοιπα ColS στελέχη της ίδιας ασθενούς προ-
κάλεσε και άλλο επεισόδιο µικροβιαιµίας πολύ καιρό
µετά τον αποικισµό της  µε τα ColR στελέχη. 

Όλες οι παραπάνω παρατηρήσεις, δείχνουν σα-
φώς ότι οι αλλαγές που συµβάλλουν στην ανάπτυξη
της αντοχής στην κολιστίνη προσδίδουν στα στελέχη
σηµαντικά µειωµένο ρυθµό µεταβολισµού/ανάπτυξης
και επηρεάζουν την ικανότητά τους να προκαλούν κλι-
νικές λοιµώξεις.

Κ. ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ, Α. ΠΟΥΛΟΥ, ∆. ΜΑΚΡΗΣ, Χ. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ, Α. ΤΣΑΚΡΗΣ, Σ. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ

24

VOL. 58 • ΙSSUE 4, October - December 2013



ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΙΣΤΙΝΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ACINETOBACTER BAUMANNII

25

ΤΟΜΟΣ 58 • ΤΕΥΧΟΣ 4, Οκτώβριος - ∆εκέµβριος 2013

Summa ry

K. Dafopoulou1, A. Poulou2, D. Makris3, C. Hadjichristodoulou1, A. Tsakris2, S. Pournaras2*
1 Department of Hygiene and Epidemiology, Faculty of Medicine, University of Thessaly, Larissa, Greece
2 Department of Microbiology, Medical School University of Athens, Athens, Greece
3 Intensive Care Unit, Faculty of Medicine, University of Thessaly, Larissa, Greece

MMuuttaattiioonnss  ccoonnffeerrrriinngg  ccoolliissttiinn  rreessiissttaannccee  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  AAcciinneettoobbaacctteerr
bbaauummaannnniiii cclliinniiccaall  iissoollaatteess

The colistin resistance mechanisms in Acinetobacter baumannii are largely unknown. In the present
study, we investigated the characteristics and the mechanisms of colistin resistance in two genetically
indistinguishable with each other colistin-susceptible/colistin-resistant (ColS/ColR) pairs of Α. bau-
mannii clinical isolates.
The study included multiple ColS/ColR A. baumannii clinical isolates successively recovered from var-
ious clinical specimens of two patients during their hospitalization in ICU. Between ColS/ColR isolations
the patients received colistin for several days. Susceptibility status was determined by Etest and broth
dilution MIC testing and then the isolates tested by PFGE typing. The first ColS and the first ColR iso-
late from each patient were further investigated by MLST typing, PCR and sequencing of genes pmrA,
pmrB, pmrC, lpxA, lpxC and lpxD and quantitative real-time PCR for testing the expression of the pmrA,
pmrB, and pmrC genes. Finally, growth curves were performed in the two pairs of clinical isolates and
the colistin-susceptible ATCC19606 control strain.
ColS/ColR strains of each pair were genetically indistinguishable by PFGE and were assigned by MLST
tο the worldwide predominant international clone 2. Compared with the ColS, the ColR isolates over-
expressed significantly the pmrCAB genes, each had single aminoacid shifts in PmrB protein, and ex-
hibited significantly slower growth. ColS isolates of the first pair caused sequential bloodstream
infections and ColS isolates of the second pair a severe soft tissue infection, while the respective ColR
isolates were mainly colonizers. 
These findings overall indicate that prolonged colistin treatment contributed to the selection of ColR A.
baumannii clinical isolates, which exhibited considerably lower infectivity than the susceptible ones. 

Key words
Acinetobacter baumannii, virulence, patho-
genicity, mutations, phosphoethanolamine,
lipopolysaccharide, colistin resistance
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