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چکیده
سمینه و هدف4

خوعیّت ّبی هتطکّل از یک گًَِ یب گًَِ ّبی هتٌَّ ع ببکتری بِ صَرت چسبیذُ بِ یکذیگر ٍ یب بِ سطَح زًذُ ٍ غیر زًذُ

در زهیٌِ ای از پلی سبکبریذّبی خبرج سلَلی بیَفیلن ًبهیذُ هی ضَد .تَسعِ بیَفیلن یک فرآیٌذ پیچیذُ است کِ ًیبزهٌذ رفتبرّبی خوعی
ببکتری هی ببضذ ٍ در هقبیسِ بب زًذگی هٌفرد فَایسذ زیبدی را برای ببکتری در بر دارد .بیَفیلن پراکٌص ببکتری ٍ بیوبری زایی ببکتری را
افسایص هی دّذ .از آىخبیی کِ ایي ببکتری ّب ًسبت بِ آًتی بیَتیک ّبی هختلف هقبٍم هی ببضذ؛ اهرٍزُ از عصبرُ ّبی گیبّی برای از بیي
بردى آًْب استفبدُ هی کٌٌذّ .ذف ایي تحقیق بررسی اثر ضذّ هیکرٍبی عصبرُ ّبی چٌذ ًوًَِ گیبّی بر رٍی هیساى تطکیل بیَفیلن
استبفیلَکَکَس آرئَس هقبٍم بِ آًتی بیَتیک است.
مواد و روش ها 174سَیِ استبفیلَکَکَس اٍرئَس از حلق ٍ بیٌی افراد بیوبرستبًی ٍ غیر بیوبرستبًی خذا ضذُ است ٍ بررسی اثر عصبرُ
ّبی گیبّی بر رٍی تطکیل بیَفیلن استبفیلَکَکَس اٍرئَس بب استفبدُ از هیکرٍپلیت ّبی  36خبًِ تعییي ضذُ است.

یافته ها4

اثر ضذّ ببکتریبیی عصبرُ گیبُ ّبى سیر ،آٍیطي ٍ هَرد در غلظت ّبی هختلف ًطبى داد کِ علی رغن هقبٍهت ًسبی اکثر سَیِ ّب

در غلظت ّبی هَرد استفبدُ ،بیطتریي حسبسیّت در غلظت ّبی  5 ٍ 2.5 ،1.25هیلی گرم بر هیلی لیتر عصبرُ ّب هی ببضذ ٍ غلظت  10هیلی
گرم بر هیلی لیتر از ّوِ عصبرُ ّب بِ عٌَاى(حذاقل غلظت کطٌذگی)  MBCدر ًظر گرفتِ ضذُ است .در غلظت ّبی ّ MICر عصبرُ گیبُ
تطکیل بیَفیلن بِ طَر کبهل هتَقّف ضذُ ٍ در زهبى  24سبعت تٌْب رضذ ببکتری هطبّذُ ضذُ ٍ ّیچگًَِ بیَفیلوی در هعرض ّیچکذام از
عصبرُ ّب دیذُ ًطذ؛ در صَرتی کِ در کٌترل بذٍى عصبرُ از زهبى  24سبعت تطکیل بیَفیلن ضرٍع ضذُ ٍ در  6سبعت بیطتریي تطکیل بیَفیلن
اهّب ،در  24سبعت هیساى بیَفیلن کنتر ضذُ است.
نتیجه گیزیً 4تبیح ًطبى داد کِ عصبرُ ّبی گیبّی کبّص دٌّذُ تطکیل بیَفیلن استبفیلَکَکَس اٍرئَس هی ببضٌذ؛ ایي اهر ًقص هْوی در
کبّص بیوبری دارد.

واژه های کلیدی 4عصبرُ گیبّی ،بیَفیلن ،استبفیلَکَکَس اٍرئَس ،هقبٍهت آًتی بیَتیکی.

هدلِ داًطگبُ علَم پسضکی سبسٍار

دٍرُ /21ضوبرُ  /6بْوي ٍ اسفٌذهبُ10131333

تشسسی خاصیّت ضذّهیکشٍتی ػصاسُ ّای اتاًَلی گیاّاى

هیکشٍکلٌی  ،تَلیذ هادُّ پلری هشیرک خراسد سرلَلی  ،ترِ

مقدمه
استافیلَکَکَس اٍسئَس یک تاکتشی گرشم هخثرت

دًثال آى سشذ ٍ تلَؽ ٍ دس ًْایرت کٌرذُ شرذى ٍ سّرایی

روت

تیرَفیلن ػلرت

است کِ دس پَست سشرذ ٍ ًورَ هری کٌرذ ٍ دس

سلَل اص تیرَفیلن هری تاشرذ(. )7گ رتش

اتتذایی تیوی  25تا  30دسصذ افشاد تذٍى ًشاًِ ّای تالیٌی

اصلی ػفًَت ّای تیواسستاًی هی تاشذ؛ کشا کرِ تراکتشی

هشخص ٍرَد داسد ٍ تِ ػٌَاى هْوتشیي هخاصى گ رتش

کِ تِ سغح هتصل شذُ ٍ تِ ٍسیلِ پلی ساکاسیذ خراسری

آلَدگی شٌاختِ هی شًَذ .استافیلَکَکَس اٍسئَس یکی

دس تشاتش اًَاع هختلف آًتی تیَتیرک ّرا ٍ دیگرش اسرتشس

اص تاکتشی ّای تیواسی صایی است کرِ تَلیرذ کاترامص هری

ّای هحیغی هحافظت هی شَد ٍ تیَفیلن پشاکٌش تراکتشی

کٌذ .ایي تاکتشی ًقرش هْوری دس ترشٍص ه روَهیّت ّرای

ٍ تیواسی صایی تاکتشی سا افضایش هی دّذ  .تیراى فٌَتیر

غررزایی ،ػفًَررتّررای کشکرری ،سی ررتویک ٍ تیواسسررتاًی

هخثت تیَفیلن ٍات رتِ ترِ حضرَس گلرَکض  ،کلشیرذ سرذین

داسد( .)1استافیلَکَکَس اٍسئَس دٍهریي ػاهرل تیوراسی

( ٍ )NaClدیگش ششایظ هحیغی هی تاشذ( .)6کرَى ایري

صایی دس ػفًَرت ّرای تیواسسرتاًی هری تاشرٌذ .هقاٍهرت

تاکتشی ّا ً ثت تِ آًتی تیَتیک ّای هختلف هقراٍم هری

استافیلَکَکَس اٍسئَس تِ پٌی سیلیي اص سال  1950آغاص

تاشٌذ تِ تاصگی تا تَرِّ تِ احشات راًثی آًتی تیَتیک ّای

شذُ ٍ تا ظَْس آًتی تیَتیکّای رذیذتش هرَاسد هقاٍهرت

هصشفی ٍ هقاٍهتی کِ پاتَطى ّایی ًظیش اسرتافیلَکَکَس

تِ ایي داسٍّرا ًیرض افرضایش یافرت( ٍ )2،3اص سرال 1998

اٍسئَس دس تشاتش آى ّرا ک رة ًورَدُ اًرذ ،ترِ ػولکرشد

اسررتافیلَکَکَس اٍسئررَس هقرراٍم تررِ هترری سرریلیي ٍ تررِ

ضذّهیکشٍتی ػصراسُ ّرا ٍ تشکیثرات عثیؼری گًَرِ ّرای

گشدیذُ اسرت .ایري

هختلف گیاّی تَرِّ صیادی شرذُ اسرت ّ .رذز اص ایري

تاکتشی ّا تشای ایزاد تیواسی فاکتَسّای هختلفی اص رولِ

تحقیق دس اتتذا تشسسی احش ضذّ هیکشٍتی ػصراسُ گیاّراى ،

تیَفیلن تَلیذ هی کٌذ کِ روؼیّرت ّرایی هتشرکل اص یرک

آٍیشي ،هَسد ٍ سیش ػلیرِ رذایرِ ّرای اسرتافیلَکَکَس

گًَِ یا گًَِ ّای هتٌَّع تاکتشی ترِ صرَست ک رثیذُ ترِ

آسئَس هقاٍم تِ آًتی تیَتیک استفادُ شذُ است.

صَست ً ثی تِ ًٍکَهای یي گضاس

یکررذیگش ٍ یررا تررِ سررغَ صًررذُ ٍ غیررش صًررذُ اص پلرری
ساکاسیذّای خاسد سلَلی تیَفیلن ًاهیذُ هی شَد .تشکیل

مواد و روش ها

تیَفیلن شاهل هشاحل صیش هری تاشرذ -1 :اتصرال تشگشرت

تْیِ عصبرُ

پزیش سرلَلّرای پنًگتًَیرک ترِ سرغَ  -2اتصرامت

گًَِ هَسد استفادُ دس ایي تحقیق اص استاى سی تاى

تشگشت ًاپزیش سلَلّا ٍ تشرکیل هیکشٍکلٌری  -3تَلیرذ

ٍ تلَک تاى ٍ کشهاى روغ آٍسی شذ ٍ هرَسد تیییرذ گیراُ

هَادّ پلیوشی خاسد سرلَلی  -4تلرَؽ ًْرایی تیرَفیلن(.)4

شٌاس داًشگاُ شاس گشفت .گیاُ خرشد شرذ .رْرت تْیّرِ

تیَفیلن ّا هری تَاًٌرذ ترشسٍی سرغَ هختلفری تشرکیل

ػصاسُ  40گشم پَدس خشک گیاُ دس داخل اسلي ّرای ًرین

شًَذ( .)5ایي تاکتشی ّا تشای ایزراد تیوراسی فاکتَسّرای

لیتشی حاٍی  200هیلی لیترش اتراًَل  %96رشاس دادُ شرذ.

هختلفی اص رولِ تیَفیلن تَلیذ هی کٌرذ( .)6تیرَفیلن یرک

رذاساصی حلال اص ػصاسُ تا دستگاُ سٍتراسی ٍ ترا کورک

راهؼِ سراختاسی ٍ تیراًگش ارتوراػی اص هیکشٍاٍسگاًی رن

پو

خن (تقغیش دس خن ) اًزام گشفت  .ػصاسُ حاصرل

است کِ تَسّظ هحصَمت پلی هشی لؼاتی کرِ خَدشراى

ٍصى ٍ دس حلال  DMSOحل شذ .ػصاسُ تا صهاى استفادُ

تَلیذ کشدُ اًذ دس فضای هَرَد ها تیي آًْا شاس هی گیرشد

دس آصهایش ّای ضذّ هیکشٍتی دس دهرای  4دسررِ سراًتی

ٍ تِ یک سغح هتصل هی شَد( . )7تشکیل تیرَفیلن یرک

گشاد دس یخچال ًگْذاسی شذ (.)8

فشآیٌررذ فؼّررال اسررت ٍ شرراهل اتصررال اٍّلیّررِ  ،تشررکیل

سَیِ ّب ببکتری

 1020هدلِ داًطگبُ علَم پسضکی سبسٍار
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سپْشی ٍ ّوکاساى

سَیِ ّای هختلف استافیلَکَکَس اٍسئَس هَسد

 100هیکشٍلیتش هحیظ کشت خاسد گشدیذ .هقذاس 100
7

استفادُ دس ایي تحقیق اص ًوًَرِ ّرای تیوراساى شْشسرتاى

هیکشٍلیتش اص سَسپاً یَى هیکشٍتی حاٍی ٍ 10احذ دس

صاتل رذاساصی ٍ تش سٍی هحیظ ّرای کشرت اختصاصری

هیلی لیتش هؼادل  0/5هک فاسلٌذ تِ ّوِ کاّک ّا اضافِ

هاتیتَل سالت آگاس ٍ تند آگاس کشت دادُ شرذًذ .سرَیِ

شذ ٍ دس اًکَتاتَس دس دهای  37دسرِ ساًتی گشاد تِ

ّای خالص تِ دست آهذُ تش سٍی هحیظ کشت هصٌَػی

هذّت  24ساػت شاس گشفت .اٍّلیي کاّکی کِ اص سشذ

آهیرضی گرشم ،کاترامص ،هراًیتَل

تاکتشی پس اص شاس دادى دس اًکَتاتَس رلَگیشی کشدُ

تا استفادُ اص ت ت سًر

سالت آگاس دس حذّ رٌس شٌاسایی ٍ دس ًْایت ترا اًزرام
ت ت کَآگَمص تِ سٍ

لَلِ ای ٍ مهی ٍ تشسسی تشکیل

است تِ ػٌَاى ( )MICدس ًظش گشفتِ هی شَد(.)1
رٍش هیکرٍتیتر پلیت برای تعییي کویّت تطکیل بیَفیلن

آگلَتیٌاسرریَى ،گًَررِ اسررتافیلَکَکَس اٍسئررَس تؼیرریي

تَسط ببکتریّب

َّیّت شذًذ.

هشاحل اًزام آصهایش

فعّبلیّت آًتی بیَتیکی

تشای سٌزش ذست تشکیل تیَفیلن تَسّظ تاکتشیّای

 17سَیِ خالص اصگًَِ استافیلَکَکَس اٍسئَس تا سٍ

رذا شذُ ،یک کشت  18تا  24ساػتِ اص ّش ایضٍلِ دس

کشتی -تائش تؼییي آًتی تیَگشام شذُ ٍ ح اسیّت آًْا

تشیپتیکاص سَی تشاث دس دهای  30Cتْیِ شذ .سپس یک

ً ثت تِ آًتی تیَتیک ّا هَسد اسصیاتی شاس گشفت  .آًتی

هیلیلیتش اص ایي هحیظ کشت تِ  10هیلیلیتش اص هحیظ

تیَتیک ّای هَسد استفادُ دس ایي تشسسی شاهل تشی

 TSBاستشیل اضافِ شذ ٍ کذٍست آى اص عشیق شائت

)(25 μg

رزب ًَسی سَسپاً یَى تیي  0/08تا  0/1دس عَل هَد

هتَپشین ،(1.25+23.15 μg), SXTآهپی سیلیي
 ،AMسفتاصیذین  ، (30 μg), GAZتتشاسیکلیي

(30 μg),

 ،TEاسیتشٍهای یي، (15 μg), Eپٌی سیلیي، (10 μg),P
سفتشیاک َى

 ،(30 μg), CROآهیکاسیي(10 μg),AN

 625 nmتٌظین گشدیذ .ایي ػول تا دستگاُ اسپکتشٍفتَهتش
اًزام شذ .کذٍست ایي سَسپاً یَى هؼادل استاًذاسد 0/5
هکفاسلٌذ هیتاشذ ٍ حاٍی تیش اص  108تاکتشی دس ّش

(ساخت ششکت پادتي عة ) تَدًذ .پس اص  24ساػت

هیلیلیتش است .سپس اص ایي سَسپاً یَى 250 ،هیکشٍلیتش

اًکَتاسیَى دس  37دسرِ ساًتی گشاد غش ّالِ ّای تاص

تِ ّش کاّک دس هیکشٍپلیت اًتقال دادُ شذّ .ش ّشت

داسًذُ اًذاصُ گیشی شذ ٍ ح اسیّت ٍ هقاٍهت سَیِ ّا

کاّک دس هیکشٍپلیت تا یک سَسپاً یَى تاکتشیایی

تؼییي ٍ ًتایذ آى تا رذٍل استاًذاسد  NCCLSهقای ِ شذ.

هشخص پش شذًذ کِ دس ایي صَست دس ّش کاّک

تؼییي حذّا ل غلظت هْاس کٌٌذگی ()MIC

ًضدیک تِ  25×106 cfu/wellتاکتشی هَرَد هیتاشذ.

ح اسیّت رذایِ ّای تاکتشی داسای هقاٍهت کٌذ

کاّکّای شاّذ فقظ حاٍی هحیظ استشیل هیتاشٌذ.

گاًِ ً ثت تِ ػصاسُ گیاّی هختلف تا استفادُ اص سٍ

رٌس هیکشٍپلیتّای  96کاّکی ،پلیاستیشى هیتاشذ ٍ

س ت ساصی دس کاّک تشسسی شذ .تِ ّفت کاّک اص

ظشفیّت ّش کاّک  300هیکشٍلیتش است ٍ  50هیکشٍلیتش

پلیت ّای هیکشٍتیتش هیضاى  100هیکشٍلیتش اص هحیظ هایغ

اص ػصاسُ گیاُ تا غلظت  10هیلی گشم تش هیلی لیتش ًیض

هغزی هَلش ّیٌتَى تشاث ( )MHBاضافِ شذ .تِ کاّک

استفادُ شذُ است .سپس سغح پلیتّا پَشیذُ شذ ٍ

اٍّل  100هیلی لیتش اص هحلَل س یق شذُ ػصاسُ اضافِ

اًکَتاسیَى تِ هذّت  24ساػت دس دهای  37Cصَست

شذُ ٍ پس اص هخلَط کشدى  100هیکشٍلیتش اص کاّک اٍّل

گشفت .تؼذ اص گزشت  24ساػت ،هحلَل هَادّ غزایی ٍ

تشداشتِ تِ کاّک دٍم اضافِ گشدیذ ٍ تذیي تشتیة تا

سَسپاً یَى هیکشٍتی اص کاّکّا خاسد شذ ٍ ّش

آخشیي کاّک ایي کاس اًزام دادُ شذ .اص کاّک آخش

کاّک سِ هشتثِ تَسّظ  300هیکشٍلیتش سشم فیضیَلَطی

هدلِ داًطگبُ علَم پسضکی سبسٍار

دٍرُ /21ضوبرُ  /6بْوي ٍ اسفٌذهبُ10211333

تشسسی خاصیّت ضذّهیکشٍتی ػصاسُ ّای اتاًَلی گیاّاى

استشیل ش تِ شذّ .وچٌیي پلیتّا تِ هٌظَس حزز

گشفت تا خشک شًَذ .تؼذ اص خشک شذى پلیتّا،

سلَلّای پنًکتًَیک یا غیش هتصل دس حیي ش تي تِ

تیَفیلنّا تِ صَست حلقِّای اسغَاًی سًگی تش سٍی

شذّت تکاى دادُ هیشًَذ .سپس تاکتشیّای هتصل تِ

کاّکّا اتل هشاّذُ تَدًذ .سپس سٌزش کوّی تَلیذ

دیَاسُ ٍ کف کاّک ،تا  250هیکشٍلیتش اتاًل  %96تخثیت

تیَفیلن تِ ٍسیلِ اضافِ کشدى  200هیکشٍلیتش اسیذ استیک

شذًذ .تؼذ اص  15د یقِ ،هحتَیات کاّکّا تخلیِّ شذ .

 %33تِ ّش کاّک صَست گشفت .سپس رزب

پلیتّا تشای خشک شذى دس هحلی دس آصهایشگاُ شاس

ًَسی( )ODسً

کشی تال ٍیَلِ هَرَد دس حلال سً تش

گشفتٌذ .تؼذ اص خشک شذى ،پلیتّا تِ هذّت  5د یقِ تا

دس عَل هَد  492 nmتِ ٍسیلِ دستگاُ reader

 200هیکشٍلیتش سً

کشی تال ٍیَلِ  %2کِ تشای

ELISA

خَاًذُ شذ.

سً آهیضی گِشم هَسد استفادُ شاس هیگیشد ،سً آهیضی
شذًذ .تؼذ اص گزشت ایي هذّت صهاى ،سً ّای اضافی اص

یافته ها

عشیق شاس دادى پلیتّا دس ه یش رشیاى آب لَلِ شْشی

ٍاکٌص ببکتری بِ آًتی بیَتیک

تشای سٌزش هیضاى تیَفیلن ت یاس

فؼّالیّت ضذّ تاکتشیایی کٌذ آًتی تیَتیک ػلیِ سَیِ

ش تِ شذًذ .ایي سً

هٌاسة استّ .وچٌیي هیتَاًذ تشای سٌزش احشات

ّای تِدست آهذُ دس ششایظ آصهایشگاّی هَسد اسصیاتی

تیَسایذّا تش سٍی تیَفیلن هَسد استفادُ شاس گیشد .تؼذ اص

شاس گشفتً .تایذ ایي آصهَى ًشاى داد کِ سَیِ ّای

ش تي سً ّای اضافی ،پلیتّا دس دهای آصهایشگاُ شاس

استافیلَکَکَس اٍسئَس سفتاس تقشیثاً هشاتْی دس ششایظ

جذٍل :1الگَی حساسیّت سَیِ ّای باکتری استافیلَکَکَس اٍرئَس هَرد بررسی ًسبت بِ آًتی بیَتیک ّا
سویه باکتری

آنتی بیوتیک

AN
CRO
P
E
TE
GAZ AM
SXT
S. aureus
S
I
R
I
S
I
S
R
Sa1
S
I
R
R
R
R
R
R
Sa2
S
I
R
I
S
S
S
R
Sa3
S
I
R
R
I
S
R
R
Sa4
S
S
R
R
S
S
R
R
Sa5
S
I
R
R
I
S
R
R
Sa6
S
I
S
R
R
R
R
R
Sa7
S
I
R
R
R
S
R
R
Sa8
S
I
R
R
I
S
S
S
Sa9
R
R
R
R
I
S
R
R
Sa10
S
I
R
R
I
S
R
R
Sa11
S
I
R
R
S
R
R
S
Sa12
S
I
R
R
R
I
R
R
Sa13
S
R
R
R
I
R
I
R
Sa14
S
R
R
R
I
I
R
I
Sa15
R
R
R
R
I
S
R
S
Sa16
S
S
I
S
S
R
I
S
Sa17
Sa: Staphyloccocus aureus
R: Resistant
S: Sensitive
I: Intermediate
CF=cefexime,
CAZ=ceftazidime,
CRO=ceftriaxone,
AN=amikacin, P=penicillin,
E=erithromycin,
TE=tetracycline,
AM= ampicillin,
SXT=trimethoprime.
جذٍل  :2اثر غلظت ّای هختلف عصارُ گیاُ در تشکیل بیَفیلن استافیلَکَکَس اٍرئَس حسّاس بِ هتی سیلیي ٍ ًوًَِ کٌترل در زهاى  2ساعت
0

10mg/ml
concentration

5mg/ml
concentration

2.5mg/ml
concentration

1.25mg/ml
concentration

0.62mg/ml
concentration

عصاره ها

0.007

0

0

0.001

0.002

0.005

 -1آویش

0.008

0

0.001

0.003

0.004

0.005

 -2سیر

0.010

0.002

0.004

0.005

0.007

0.009

 -3مورد
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سپْشی ٍ ّوکاساى

جذٍل  :3اثر غلظتّای هختلف عصارُ گیاُ در تشکیل بیَفیلن استافیلَکَکَس اٍرئَس حسّاس بِ هتی سیلیي ٍ ًوًَِ کٌترل در زهاى  4ساعت
0

10mg/ml
concentration

5mg/ml
concentration

2.5mg/ml
concentration

1.25mg/ml
concentration

0.62mg/ml
concentration

عصاره ها

0.013

0.009

0.010

0.010

0.011

0.012

 -1آویشن

0.010

0.004

0.005

0.007

0.008

0.008

 -2سیر

0.016

0.001

0.003

0.005

0.008

0.010

 -3مورد

جذٍل  :4اثر غلظت ّای هختلف عصارُ گیاُ در تشکیل بیَفیلن استافیلَکَکَس اٍرئَس حسّاس بِ هتی سیلیي ٍ ًوًَِ کٌترل در زهاى  24ساعت
0

10mg/ml
concentration

5mg/ml
concentration

2.5mg/ml
concentration

1.25mg/ml
concentration

0.62mg/ml
concentration

عصاره ها

0.014

0.006

0.009

0.010

0.010

0.013

1آویشن

0.011

0.002

0.003

0.005

0.009

0.011

 2سیر

0.017

0.005

0.009

0.012

0.014

0.015

 3مورد

جذٍل :5اثر غلظتْای هختلف عصارُ گیاُ در تشکیل بیَفیلن استافیلَکَکَس اٍرئَس هقاٍم بِ هتی سیلیي ٍ ًوًَِ کٌترل در زهاى  2ساعت
0

10mg/ml
concentration

5mg/ml
concentration

2.5mg/ml
concentration

1.25mg/ml
concentration

0.62mg/ml
concentration

عصاره ها

0.011

0.001

0.002

0.003

0.003

0.003

 -1آویشن

0.010

0.003

0.003

0.004

0.007

0.009

 -2سیر

0.016

0.005

0.006

0.007

0.007

0.012

 -3مورد

جذٍل  :6اثر غلظت ّای هختلف عصارُ گیاُ در تشکیل بیَفیلن استافیلَکَکَس اٍرئَس هقاٍم بِ هتی سیلیي ٍ ًوًَِ کٌترل در زهاى  4ساعت
0

10 mg/ml
concentration

5 mg/ml
concentration

2.5 mg/ml
concentration

1.25 mg/ml
concentration

0.62 mg/ml
concentration

عصاره ها

0.012

0.008

0.009

0.010

0.011

0.011

 -1آویشن

0.012

0.008

0.010

0.011

0.011

0.012

 -2سیر

0.022

0.006

0.010

0.011

0.014

0.015

 -3مورد

جذٍل  :6اثر غلظتّای هختلف عصارُ گیاُ در تشکیل بیَفیلن استافیلَکَکَس اٍرئَس هقاٍم بِ هتی سیلیي ٍ ًوًَِ کٌترل در زهاى  24ساعت
0

10 mg/ml
concentration

5 mg/ml
concentration

2.5 mg/ml
concentration

1.25 mg/ml
concentration

0.62 mg/ml
concentration

عصاره ها

0.016

0.008

0.009

0.010

0.011

0.014

 -1آویشن

0.015

0.005

0.008

0.010

0.012

0.014

 - 2سیر

0.023

0.005

0.007

0.010

0.015

0.017

 -3مورد

حضَس آًتی تیَتیک ّا اص خَد ًشاى هی دٌّذ؛ اهّا ،تا ایي

هقاٍهت ً ثی اکخش سَیِ ّا دس غلظت ّای هَسد استفادُ،

ٍرَد تفاٍت ّایی دس تیي رذایِ ّا دس تشٍص ػولکشد

تیشتشیي ح اسیّت دس غلظت ّای  5 ٍ 2.5 ،1.25هیلی

هقاٍهت یا ح اسیّت تِ آًتی تیَتیک دیذُ شذ تِ عَسی

گشم تش هیلی لیتش ػصاسُ ّا هی تاشذ ٍ غلظت  10هیلی

کِ  6سَیِ (سَیِ ّای شواسُ  ً )14 ،13 ،10 ،8 ،2ثت

گشم تش هیلی لیتش اص ّوِ ػصاسُ ّا تِ ػٌَاى  MBCدس ًظش

تِ اغلة آًتی تیَتیک ّا هقاٍم تَدًذ (رذٍل .)1

گشفتِ شذُ است  .کٌتشل هٌفی دس ایي هغالؼِ هحیظ کشت

تیشتشیي ٍ کنتشیي غلظت ػصاسُ

تذٍى تاکتشی ٍ ػصاسُ گیاُ تَدُ است.

احش ضذّ تاکتشیایی ػصاسُ گیاُ ّاى سیش ،آٍیشي ٍ
هَسد دس غلظت ّای هختلف ًشاى داد کِ ػلی سغن

هدلِ داًطگبُ علَم پسضکی سبسٍار

ًتایذ گزاشتي غلظت ّرای هختلرف ػصراسُ ترش تشرکیل
تیَفیلن
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تشسسی خاصیّت ضذّهیکشٍتی ػصاسُ ّای اتاًَلی گیاّاى

دس غلظت ّای ّ MICش ػصاسُ گیاُ تشکیل

هْاسی  26 ٍ 25هیلی هتش تِ تشتیة دس تشاتش

Erwinia

تیَفیلن تِ عَس کاهل هتَ ف شذُ ٍ دس صهاى  24ساػت

 Ralstonia solanacearum ٍ carotovoraایزاد کشدُ

تٌْا سشذ تاکتشی هشاّذُ شذ ٍ ّیچگًَِ تیَفیلوی دس

است(.)13

دس هغالؼات تیوَسی ًتایذ ًشاى داد کِ

هؼشض ّیچکذام اص ػصاسُ ّا دیذُ ًشذ .دس صَستی کِ

اساًس آٍیشي داسای  30تشکیة هیثاشذ کِ تشکیثات اصلی

دس کٌتشل تذٍى ػصاسُ اص صهاى  24ساػت تشکیل تیَفیلن

آى شاهل تیوَل( ٍ )%29/8کاساکشٍل( )%13/6است

ششٍع شذ ٍ دس  6ساػت تیشتشیي تشکیل تیَفیلن اهّا ،دس

تشسسی فؼالیت ضذّهیکشٍتی اساًس آٍیشي ًشاى هی دّذ

 24ساػت هیضاى تیَفیلن کنتش شذُ است.

کِ  Staphylococcus aureusتِ آى ح اس ّ تٌذ دس
حالی کِ تاکتشی ّای گشم هٌفی (

Ecoli,Klebsial.

 ً )pneumoniaeثت تِ اساًس ّیچ ح اسیّتی اص خَد

بحث
تشکیل تیَفیلن سثة هی شَد کِ تاکتشی ّا تِ

ًشاى ًذادًذ(.)14دس هغالؼات آخًَذصادُ ٍ ّوکاساى

ػَاهل ضذّ هیکشٍتی هقاٍم شًَذ( .)10،9تا تَرِّ تِ

اساًس آٍیشي تا غلظت 0/03 ٍ 0/015 ،0/005تش سٍی

افضایش هقاٍهت تاکتشیّا تِ اًَاع آًتیتیَتیکّا تن

استافیلَکَکَس اٍسئَس هؤحش تَدُ ٍ تا افضایش غلظت

تشای دستیاتی تِ آگاّیّای تیشتش اص هَاسد استفادُ هؤحش

اساًس سشذ تاکتشی ّن کاّش یافتِ است ( .)15دس

تشکیثات هَرَد دس گیاّاى ٍ کاستشد شاى دس دسهاى

هغالؼِ ّ ٍ okoyeوکاساى ًتایذ ًشاى داد ػصاسُ گیاّی

تیواسیّای هختلف صَست گشفتِ است .دس ایي تشسسی

سیش داسای احش ضذّهیکشٍتی تامیی ػلیِ  Ecoliتا غش ّالِ

احش ػصاسُ اتاًَلی سیش ،هَسد ٍ آٍیشي تش سٍی تشکیل

هْاسی( Staphylococcus aureus ٍ )17-35mmتا غش

تیَفیلن سَیِّای هقاٍم تِ هتی سیلیي ٍ ح اس تِ هتی

ّالِ هْاسی ( )16-30mmاستّ .وچٌیي حذّا ل غلظت

سیلیي استافیلَکَکَس اٍسئَس کِ رضء تیواسگشّای

هْاس کٌٌذُ( )MICتشای تاکتشی ٍ )30mg/ml( E.coli

ػوذُ تیواسستاًی تَدُ ٍ سیش هقاٍهت آى تِ اًَاػی اص

تشای  )50mg/ml(S.aureusاست( .)16دس هغالؼِ هزًٌَی

آًتیتیَتیکّا سٍ تِ افضایش است ،هَسد اسصیاتی شاس

ٍ ّوکاساى ًتایذ ًشاى داد کِ حذّا ل غلظت هْاس

گشفتً .تایذ حاصل اص ایي تحقیق ًشاى داد کِ احش ضذ

کٌٌذُ( )MICػصاسُ گیاّی سیش تشای استافیلَکَکَس

تاکتشیایی ػصاسُ گیاُ ّاى سیش ،آٍیشي ٍ هَسد دس غلظت

اٍسئَس هقاٍم تِ ًٍکَهای یي 256mg/mlاست(.)17

ّای هختلف ًشاى داد کِ ػلی سغن هقاٍهت ً ثی اکخش

ًتایذ حاصل اص ایي هغالؼِ ًشاى داد کِ حذا ل

سَیِ ّا دس غلظت ّای هَسد استفادُ ،تیشتشیي ح اسیّت

غلظت هْاس کٌٌذگی ػصاسُ ّش گیاُ تاػج هْاس تشکیل

دس غلظت ّای  5 ٍ 2.5 ،1.25هیلی گشم تش هیلی لیتش

تیَفیلن تاکتشی ّا شذُ است ٍ ّیچگًَِ تیَفیلوی دس

ػصاسُ ّا هی تاشذ ٍ غلظت  10هیلی گشم تش هیلی لیتش اص

هؼشض ّیچکذام اص ػصاسُ ّا دیذُ ًشذ .دس صَستی کِ

ّوِ ػصاسُ ّا تِ ػٌَاى  MBCدس ًظش گشفتِ شذُ است.

دس کٌتشل تذٍى ػصاسُ(هحیظ کشت تذٍى ػصاسُ) اص صهاى

ً Al-saimaryشاى داد کِ ػصاسُ تشگ هَسد هْاس کٌٌذُ

 24ساػت تشکیل تیَفیلن ششٍع شذُ ٍ دس  6ساػت

َی پ َدٍهًَاس آئشٍطیٌَصا هی تاشذ (.)11

تیشتشیي تشکیل تیَفیلن اهّا ،دس  24ساػت هیضاى تیَفیلن

 Yadegariniaفؼالیت ضذّهیکشٍتی اساًس هَسد

کنتش شذُ است ٍ حلال ًیض تِ ػٌَاى کٌتشل دس ًظش گشفتِ

دس تشاتش اشششیاکلی ،استافیلَکَکَس اٍسئَس ٍ کاًذیذیا

شذُ است .دس هغالؼِ ً Aishamiتایذ ًشاى داد کِ ػصاسُ

آلثیکٌس ًشاى داد ( .)12دس هغالؼِ ّ ٍ Moussaوکاساى

کای تش

هْاس کٌٌذُ تشکیل تیَفیلن کاًذیذا آلثیکٌس هی

ًتایذ ًشاى داد کِ ػصاسُ هتاًَلی هَسد غش ّالِ ّای

تاشذ( .)18دس هغالؼِ ً Namasivayamتایذ ًشاى داد کِ

  1024هدلِ داًطگبُ علَم پسضکی سبسٍار
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سپْشی ٍ ّوکاساى

تشسٍی تشکیل تیَفیلن سا هی تَاى تا احشات ایي رسّات تش

) ًَػی پٌذ اًگشت(تٌگن،ػصاسُ ّای گیاّاى سٌزذ

 رلَگیشی اص سشذ تاکتشی.سشذ تاکتشی ّا هشتثظ داً ت

 هْاس,Tridax procumbens and Ocimum tenuiflorumi

. ّا هَرة ػذم تشکیل تیَفیلن هی شَد

کٌٌذُ تشکیل تیَفیلن اشششیاکلی تا غلظتّای هختلف هی
ِ دس هغالؼِ کین ٍ ّوکاساى ًتایذ ًشاى داد ک.)19(تاشٌذ

تشکر و قدردانی
اص داًشگاُ ػلَم پضشکی صاتل کِ حوایت هالی ایي
.تشکش تِ ػول هی آیذ،پشٍطُ سا تشػْذُ گشفتٌذ

ُ هْاس کٌٌذaCurcuma xanthoriz ِػصاسُ صسدکَت
 دس.)20(تشکیل تیَفیلن استشپتَکَکَس هَتاًس هی تاشذ
ٌِهغالؼِ ح یٌی ٍ ّوکاساى ًتایذ ًشاى داد کِ ػصاسُ ت
ُتشکیل تیَفیلن استشپتَکَکَس هَتاًس کاّش داد
 احشات ػصاسُ ّای گیاّی، دس هزوَع، تٌاتشایي.)21(است
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Background and Purpose: Development of antibiotic resistance
among pathogenic bacteria motivates attempts to search for
newer antimicrobial agents. In this research study, antibacterial
effect of plant extract of M. communis , z.multiflora and Allium
sativum on biofilm formation by strains of Staphylococcus aureus
resistant to the antibiotic were investigated.
Methods and Materials: 17 samples were separated from nose
and throat of hospital and non-hospital personnels. The effect of
extracts on biofilm formation by S.aureus and its resistant
respect to the antibiotic were determined using a microplate 96 .
Results: Effect of antibacterial extracts used at different
concentrations showed that, despite the relative resistance of
most strains at concentrations used, the maximum sensitivity was
at concentrations of 1.25, 2.5 and 5 mg/ml of extracts and
concentration of 10 mg/ml of the extract was considered as MBC.
Bacterial growth was observed only at 24 hours and no biofilm
was observed at any of the extracts.
Conclusion : Results showed that plant extracts can reduce
biofilm formation by Staphylococcus aureus and, therefore, they
can play an important role in reducing disease.
Keywords: Plant extract, Biofilm, S.aureus, Antibiotic resistance.
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