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چکیذه
مقذم و هذف :تَلیذ تیَفیلن یک فاکتَر تیواری زایی هْن در استافیلَکَکَس اٍرئوَس اسو ا ابلوة
عفًَ ّای هرتثط تا تیَفیلن ایي تاکتری تِ سختی توا آًتوی تیَتیوکّوا درهواى هویضوَدا توا توِ لوا
هکاًیسنّای زیادی ترای عولکورد هخورّوای پرٍتیوَتیکی در هقاتو عفًَو ّوای تاکتریوایی تَضویح
دادُضذُ اها هطالعات کوی در زهیٌِ تأثیر آىّا تر تطکی تیَفیلن اًجام ضذُ اس ا ّوذ

از ایوي تحقیو

تررسی اثر هخور ساکارٍهایسس سرٍیسیِ تر تطکی تیَفیلن استافیلَکَکَس اٍرئَس تَدا
دوماهنامه علمي-پژوهشي
دانشگاه شاهد
سال بیستوپنجم-شماره 231

 ،MICتأثیر عصارُّا تا سِ بلظ  5212 ٍ 1251 ،215 µg/mlتور تطوکی تیوَفیلن دٍسوَیِ اسوتاًذارد
تاکتری استافیلَکَکَس اٍرئَس ( ATCC 29213لساس تِ هتوی سویلیيو ٍ ( ATCC 33591هقواٍم توِ
هتی سیلیيو تِ رٍش ه یکرٍتیتر پلی تا سِ تار تکرار هَرد ارزیاتی قرار گرف ا
نتایجّ :ر دٍ عصارُ سَپرًاتاً ٍ لیسات هخور تَاًستٌذ در تواهی بلظ ّا تطکی تیوَفیلن دٍسوَیِ
لساس ٍ هقاٍم تِ هتی سیلیي استافیلَکَکَس اٍرئَس را تِ طَر هعٌیداری کاّص دٌّوذ (P<0.001وا

دریافت6931/80/80 :
آخزین اصالحها6931/83/16 :
پذیزش6931/83/10 :

درلالی کِ ّر دٍسَیِ هَرد هطالعِ تَلیذکٌٌذُ تیَفیلن قَی تَدًوذ ،بلظو  5212 µg/mlسوَپرًاتاً
تَاًس تطکی تیَفیلن آى ّا را تِ درجِ هتَسط کاّص دّذا ّوچٌیي لیسات تِ طوَر هورثرتری هَجوة
کاّص تطکی تیَفیلن تِ درجِ ضعیف ضذا
نتیج گیزی :در ایي هطالعِ ترای اٍلیي تار اثر هطلَب هخور ساکارٍهایسس سرٍیسیِ تر کاّص تطوکی
تیَفیلن استافیلَکَکَس اٍرئَس هطاّذُ ضذا تا اًجام هطالعات تیطتر هیتَاى تِ درهاى عفًَو ّوای
ًاضی از تیَفیلن ایي تاکتری تا استفادُ از هخورّای پرٍتیَتیکی اهیذٍار تَدا
واژگان کلیذی :استافیلَکَکَس اٍرئَس ،تیَفیلن ،پرٍتیَتیک ،ساکارٍهایسس سرٍیسیِ
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دانشور
پزشكي

بز تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس اورئوس

اثر هخور پرٍتیَتیکی ساکارٍهایسس سرٍیسیِ تر تطکی تیَفیلن استافیلَکَکَس اٍرئَس

مقذم

ایؼبد ثیوبری کٌٌذ ،اهب هیبى آىّب اعشبفیلَکَکَط

کٌبر ّن ًگْذاری هیکٌذ .در اعشبفیلَکَکَطّب،

اٍرئَط ثِ ؼَر خبؿ یک دبسَصى هحغَة هیؽَد

هَلکَل اصلی هغئَل چغجٌذگی ثیي علَلی ،ادّغیي

( .)1اعشبفیلَکَکَط اٍرئَط یک کَکَط گزم هظجز

ثیي علَلی دلیعبکبریذی ( )PIAاعز .عٌشش

PIA

اعز کِ ثِ فزاٍاًی در ثیٌی ،دعشگبُ سٌفغی ٍ ثز رٍی

سَعػ لَکَط

دَعز یبفز هیؽَد( .)2ایي ثبکشزی ػبهل ػفًَزّبی

ثزخی اس عَیِّبی اعشبفیلَکَکَط اٍرئَط ثیَفیلن

کبهالً هشفبٍسی اعز .اس یکغَ ػفًَزّبی حبد هبًٌذ

هغشقل اس

سؾکیل هیؽَد .دزٍسئیيّبی چغجٌذُ

عذشی عوی ٍ آثغِّبی دَعشی کِ ػوَهبً در اطز سزؽح

اصلیسزیي ػبیگشیي ثزای ّ PIAغشٌذ (.)7 ,5

PIA

)(icaADBC

هیبًؼیگزی هیؽَد .در
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اگشٍآًشینّب ٍ سَکغیيّب ایؼبد هیؽًَذ ٍ اس عَی

ثب سَػِ ثِ ؽیَع ثبال ٍ دؽَاری درهبى ػفًَزّبی

دیگز ػفًَزّبی هشهي کِ در اطز سؾکیل ثیَفیلن ثِ

ًبؽی اس ثیَفیلن اعشبفیلَکَکَط اٍرئَط ،هؽبلؼِ ثزای

ٍػَد هیآیٌذ .ثیَفیلن اػشوبػی اس هیکزٍارگبًیغنّبی

یبفشي رٍػّبی ًَیي ثزای ػلَگیزی اس سؾکیل یب اس

چغجیذُ ثِ یکذیگز رٍی یک عؽح ّغشٌذ کِ سَعػ

ثیي ثزدى ثیَفیلن ایي ثبکشزی ظزٍری ثِ ًظز هیرعذ.

هبسزیکظ خبرع علَلی دلیوزی دَؽیذُ ؽذُاًذ.

اخیزاً

ػٌَاى

اعشبفیلَکَکَط اٍرئَط قبدر اعز ثب ٍاعؽِ ثیَفیلن

هیکزٍارگبًیغنّبی

ثِ ثبفز هیشثبى هبًٌذ اعشخَاى ٍ دریچِّبی قلت ٍ ًیش

هیکزٍةّبی هقبٍم ثِ آًشی ثیَسیک ٍ فبعذ کٌٌذُ غذا

ثِ دعشگبُّبی دشؽکی سؼجیِ ؽًَذُ در ثذى هبًٌذ کبسشز،

ثِ هٌظَر ػبیگشیٌی ثزای آًشی ثیَسیکّب ٍ هَاد

هفبصل هصٌَػی ٍ دعشگبُ ظزثبىعبس هشصل ؽَد (,3

ًگْذارًذُ ؽیویبیی هَرد سَػِ قزار گزفشِ اعز (.)8

 .)4اعشبفیلَکَکَطّب ثِ ػٌَاى ؽبیغسزیي ػَاهل

هخوز سکعلَلی عبکبرٍهبیغظ عزٍیشیِ اس ػولِ

ػفًَزّبی هزسجػ ثب ثیَفیلن ؽٌبخشِ هیؽًَذ (.)5

ارگبًیغنّبیی اعز کِ ثیؾشزیي هؽبلؼبر در سهیٌِ

ثیَفیلن ثبػض افشایؼ هقبٍهز ثبکشزی ثِ هکبًیغنّبی

صًشیک ٍ کبرثزدّبی صٌؼشی ثز رٍی آى اًؼبم ؽذُ

دفبػی هیشثبى ؽذُ ٍ ّوچٌیي ػفًَزّبی حبصل اس آى

اعز .ثغیبری اس هؽبلؼبر دیؾیي ًؾبى دادُاًذ کِ

ثِ عخشی ثب آًشیثیَسیکّب درهبى هیؽًَذ .ثِػالٍُ

اػعبی ػٌظ عبکبرٍهبیغظ هیسَاًٌذ دارای خَاؿ

ثیَفیلن اعشبفیلَکَکَط اٍرئَط ثِ ػٌَاى یک هخشى

ظذهیکزٍثی ٍ دزٍثیَسیکی ثبؽٌذ ( .)9هکبًیغنّبی

اًشؾبر ػفًَز ثِ عبیز ًقبغ ثذى هحغَة هیؽَد .ایي

سیبدی ثزای ػولکزد هخوزّبی دزٍثیَسیکی ثزای

هقبٍهز افشایؼیبفشِ در ایؼبد ػفًَزّبی ثیوبرعشبًی

حفبظز در هقبثل ػفًَزّبی ثبکشزیبیی سَظیح دادُ

ًقؼ ٍیضُای ایفب هیکٌذ (.)6 ,5

ؽذُ اعز هبًٌذ القب عیغشن ایوٌی ،هوبًؼز اس فؼبلیز

اعشفبدُ

اس

دزٍثیَسیکّب

ؼجیؼی

ٍ

عبلن

ثِ
در

ثزاثز

سؾکیل ثیَفیلن اعشبفیلَکَکَط اٍرئَط ؽبهل

سَکغیيّبی ثبکشزیبیی ،سؼذیل عیغشنّبی سزاًغذاکؾي

هزاحل هخشلفی اعز .دظ اس اسصبل اٍلیِ علَلّب ثز

ٍ هْبر سؾکیل ثیَفیلن (ّ .)11 ,10ذف اس ایي هؽبلؼِ

رٍی ثبفز یب عؽَح غیزسًذُ ،هزحلِ سؼوغ آغبس

ثزرعی اطز هخوز عبکبرٍهبیغظ عزٍیشیِ ثز سؾکیل

هیؽَد .سؼوغ ٍ اسصبل علَل ثِ علَل هیسَاًذ ثِ

ثیَفیلن عَیِّبی حغبط ٍ هقبٍم ثِ هشی عیلیي ثبکشزی

ٍعیلِی اًَاع هخشلفی اس هَلکَلّب اس قجیل

اعشبفیلَکَکَط اٍرئَط ثَد.

دزٍسئیيّبی چغجٌذُ ٍ یب اگشٍدلیوزّبی ثز دبیِی
دلیعبکبریذ اًؼبم ؽَد؛ کِ ایي هَلکَلّب هبسزیکظ
خبرع علَلی دلیوزی را ایؼبد هیکٌٌذ .هبسزیکظ
ثیَفیلن یک چغت دیچیذُ اعز کِ ثِ صَرر رٍکؾی
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ثغیبری اس اػعبی ػٌظ اعشبفیلَکَکَط هیسَاًٌذ

ّوِ علَلّبی هَػَد در عبخشبر ثیَفیلن ثبلغ را در

ًَیذ سعیذی ٍ ّوکاراى

مواد و روشها

دارای خبصیز دزٍثیَسیکی

اسیلاعشبر سؼَیط هیگزدیذ .عذظ اسیل اعشبر سَعػ

عبکبرٍهبیغظ عزٍیشیِ
در

کِ

هؽبلؼبر

S3

دیؾیي

در

هزکش

دعشگبُ سقؽیز در خأل

سحقیقبر

(Hei-VAP Advantage ML,

هیکزٍةؽٌبعی هَلکَلی داًؾگبُ ؽبّذ ػذا ؽذُ ثَد،

) Heidolph, Germanyحذف ٍ هبدُ خؾک ثِ دعز آهذ.

 -70در هحیػ

ثِ ؼَر هؼوَل ؼی ّز ثبر ػصبرُ گیزی اس  1لیشز

حبٍی  %15گلیغزٍل

کؾز ،حذٍد  45الی  50هیلیگزم هبدُ خؾک ثِ دعز

ًگْذاری هیؽذ ٍ ثزای کؾز آى ٍ یب ًگْذاری در

هیآهذ .ثب افشٍدى هقذار هٌبعت هشبًَل ثِ هبدُ خؾک،

)(PDA

ػصبرُ ثب غلظز  327/68mg/mlسْیِ ؽذ کِ ثِ ػٌَاى

اعشفبدُ گزدیذ .ایي هخوز در دهبی
دَسیشَ دکغشزٍس ثزاص

)(PDB

˚C

دهبی  4˚Cاس هحیػ دَسیشَ دکغشزٍس آگبر

اعشَک ًگْذاری گزدیذ.

اعشفبدُ گزدیذ .هحیػ کؾز اٍل اس ؽزکز ایجزعکَ

ثزای سْیِ لیشار هخوز عبکبرٍهبیغظ عزٍیشیِ اس

ایزاى ٍ دٍهی اس ؽزکز هزک آلوبى سْیِ ؽذًذ.
عَیِّبی ثبکشزی هَرد اعشفبدُ اعشبفیلَکَکَط
اٍرئَط

دعشگبُ عًَیکبسَر

)(Q125 Sonicator, Qsonica, USA

(حغبط ثِ هشی عیلیي) ٍ

اعشفبدُ ؽذ .ثِایيسزسیت کِ رعَة هخوز ثِدعزآهذُ

(هقبٍم ثِ هشی عیلیي) اس دکشز هحوذ

اس هزحلِ قجل یک ثبر ثب آة هقؽز اعشزیل ؽغشِ ؽذُ ٍ

رّجز (داًؾگبُ ػلَم دشؽکی ایزاى) گزفشِ ؽذ کِ ثزای

هؼذداً در آة هقؽز حل گزدیذ .عَعذبًغیَى حبصلِ

رؽذ آىّب اس هحیػ ًَسزیٌز آگبر ٍ ثزای ًگْذاری در

ثِ ٍعیلِ عًَیکبسَر در دهبی  4˚Cلیش ؽذّ .ز عیکل

 -70اس هحیػ ًَسزیٌز ثزاص حبٍی %15

50

ATCC 29213

ATCC 33591

دهبی

°C

عًَیکبعیَى در ؼی  20دقیقِ ٍ ثب ثزًبهِ

گلیغزٍل اعشفبدُ ؽذ کِ ّز دٍ هحیػ هحصَل ؽزکز

طبًیِ،

هزک آلوبى ثَدًذ.

گزفز .در اداهِ لیشار ثِ هذر  30دقیقِ در دهبی 4˚C

عزٍیشیِ

 15000عبًشزیفیَص ٍ عذظ اس فیلشز

µm

هٌشقل ٍ ثِ

 0/45ػجَر دادُ ؽذ ( .)13سَعػ دعشگبُ سقؽیز در

rpm

خأل ،آة اس لیشار حذف ٍ هبدُ خؾک حبصل آهذ .ثِ

 30اًکَثِ گزدیذ .ایي کؾز ؽجبًِ

ؼَر هیبًگیي اس ّز لیشز کؾز ،حذٍد  180الی 200

اعشفبدُ ؽذ کِ

هیلیگزم هبدُ خؾک لیشار ثِ دعز هیآهذ .ثب افشٍدى

در چْبر ارلي در حؼن  250هیلیلیشز سقغین گزدیذ.

هقذار هٌبعت آة دٍ ثبر سقؽیز ثِ هبدُ خؾک ،اعشَک

S3

ثِ  20هیلیلیشز هحیػ

ٍ ثب دٍر

rpm

amplitude

 %100اًؼبم

PDB

هذر  16عبػز (اًشْبی فبس لگبریشوی) ثب دٍر
 230در دهبی

˚C

ثزای سلقیح  1000هیلیلیشز هحیػ
ارليّب ثب دٍر

rpm

PDB

لیشار ثب غلظز  163/84 mg/mlسْیِ گزدیذ.

 120ثِ هذر  24عبػز در دهبی

 30˚Cاًکَثِ ٍ عذظ در دٍر  3000 gثِ هذر  10دقیقِ

سؼییي حذاقل غلظز هْبرکٌٌذگی

عبًشزیفیَص ؽذًذ سب عَدزًبسبًز ثزای سْیِ ػصبرُ ٍ

غلظز کؾٌذگی ) :(MBCثزای سؼییي

رعَة ثزای سْیِ لیشار علَلی سْیِ گزدد (.)12

هیکزٍدایلَؽي ثزاص در هحیػ سزیذشیک عَی ثزاص

)(MIC

ٍ حذاقل

MIC

اس رٍػ

سْیِ ػصبرُ عَدز ًبسبًز ٍ لیشار هخوز :ثزای سْیِ

( )TSBؽزکز هزک آلوبى اعشفبدُ ؽذ ( .)14ثب افشٍدى

ػصبرُ عَدزًبسبًز عبکبرٍهبیغظ عزٍیشیِ اس رٍؽی

ثِ ػصبرُ عَدزًبسبًز ٍ

کِ قجالً سَعػ

Krasowska

هقبدیز هٌبعت هحیػ

ٍ ّوکبراى ؽزح دادُ ؽذُ

TSB

لیشار هخوز غلظزّبی هشَالی دٍسبیی

(µg/ml

،64

ثَد ثب اًذکی سغییزار اعشفبدُ ؽذ ( .)12در اثشذا

 )8192 ،4039 ،2048 ،1024 ،512 ،256 ،128سْیِ ٍ

µm

ثِ چبّکّبی هیکزٍدلیز هٌشقل ؽذ .غلظز ثبکشزی

عَدزًبسبًز ثِدعزآهذُ در هزحلِ قجل اس فیلشز

5

 0/22ػجَر دادُ ؽذ ٍ عذظ در ؼی  3عبػز ثب اسیل

سلقیح ؽذُ ثِ ّز چبّک ثزاثز ثب

اعشبر ػصبرُ گیزی ؽذ .ثِ ایي هٌظَر ،عَدزًبسبًز ثِ

چبّک فبقذ ػصبرُ عَدزًبسبًز ٍ لیشار هخوز ثِ
57
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 10ثَد.
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کؾز هخوز :چْبر کلٌی اس هخوز عبکبرٍهبیغظ

Pulse off

 10طبًیِ ٍ

Pulse on
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عَیِّبی هَرداعشفبدُ :در ایي هؽبلؼِ اس عَیِ ثَهی

ًغجز  5ثِ  1ثب اسیل اعشبر هخلَغ ٍ ّز ًین عبػز

اثر هخور پرٍتیَتیکی ساکارٍهایسس سرٍیسیِ تر تطکی تیَفیلن استافیلَکَکَس اٍرئَس

سؾکیلؽذُ ؼجق ػذٍل  1سؼییي گزدیذ (.)16

ػٌَاى ؽبّذ هظجز ٍ چبّک فبقذ ثبکشزی ثِ ػٌَاى
ؽبّذ هٌفی ثَد .هیکزٍدلیز ثِ اًکَثبسَر  37 ˚Cهٌشقل ٍ

جذول  .1تفسیز نتایج جذب نوری قزائتشذه در

ثزرعی قزار گزفشٌذ .حذاقل غلظز ػصبرُ عَدزًبسبًز
ٍ لیشار هخوز کِ در آى کذٍرر دیذُ ًویؽذ ثِ
ػٌَاى

MIC

سؼییي گزدیذ .اس چبّکّبی فبقذ کذٍرر،

ؽوبرػ کلٌی اًؼبم گزفز ٍ حذاقل غلظشی کِ
ػوؼیز ثبکشزی را  %99/9کبّؼ دادُ ثَد ثِ ػٌَاى

ثیَفیلن عَیِّبی ثبکشزی :ثبکشزی در هحیػ  TSBکؾز

ثزرعی سؾکیل ثیَفیلن عَیِّبی ثبکشزی :ثِ هٌظَر
سؾکیل

ثزرعی

ثیَفیلن

دادُ ؽذ .دظ اس  24عبػز ،کؾز ثبکشزی ثب هحیػ

عَیِّبی

TSBGlc

اعشبفیلَکَکَط اٍرئَط هَرد هؽبلؼِ ،اس رٍػ

0/2

هیکزٍسیشز دلیز اعشفبدُ ؽذ ( .)15ثبکشزیّب در هحیػ
 24عبػشِ ثِ ًغجز  1:100ثب هحیػ
گلَکش

)(TSBGlc

=OD600

حبٍی %1

لیشار هخوز ،ػذاگبًِ درٍى چبّکّبی هیکزٍدلیز

رقیق ؽذ سب عَعذبًغیًَی ثب 0/1

ریخشِ ؽذ ٍ عذظ ثِ ّز چبّک  100هیکزٍلیشز اس
عَعذبًغیَى ثبکشزی سْیِ ؽذُ اظبفِ گزدیذ .در ًشیؼِ

عَعذبًغیَى هقذار  200هیکزٍلیشز ثِ چبّکّبی

در حؼن ًْبیی ّن غلظز ػصبرُ ٍ ّن غلظز ثبکشزی

هیکزٍدلیز هٌشقل گزدیذ .ثِ ّز عَیِ ثبکشزی  3چبّک
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ًصف ؽذ؛ یؼٌی ّز چبّک حبٍی  200هیکزٍلیشز

اخشصبؿ دادُ ؽذّ .وچٌیي اس هحیػ  TSBفبقذ ثبکشزی

هحیػ دارای غلظزّبی

ثِ ػٌَاى ؽبّذ اعشفبدُ گزدیذ .هیکزٍدلیز ثِ هذر 24
عبػز در

فبقذ ثبکشزی ثَد .هیکزٍدلیز ثِ هذر  24عبػز در

)(PBS

اًکَثبسَر

ؽغشِ ؽذ .ثؼذ اس خؾک ؽذى چبّکّب ،اثشذا ثیَفیلن

در ًْبیز ػذة ًوًَِ ؽبّذ هظجز ثب ًوًَِّبی دارای

هیکزٍلیشز رًگ کزیغشبل ٍیَلِ ثِ هذر  5دقیقِ

ػصبرُ هقبیغِ ؽذ .ایي آسهبیؼ  3ثبر سکزار ؽذ (.)17

رًگآهیشی ؽذ .عذظ ثِ هٌظَر حذف رًگ اظبفی،

سؼشیِ ٍ سحلیل آهبریً :شبیغ ثِدعزآهذُ در هقبیغِ

چبّکّب سَعػ آة ػبری ؽغشِ ؽذُ ٍ در اداهِ

ثب ًوًَِ ؽبّذ ثب آسهَى آًبلیش ٍاریبًظ یکراِّ

هیکزٍدلیز در ؼی  2عبػز خؾک گزدیذ .ثب افشٍدى

)(ANOVA

 150هیکزٍلیشز اعیذ اعشیک  %33ثِ چبّکّب ،رًگ

ارسیبثی ؽذ.

 490سَعػ دعشگبُ

قزائز کٌٌذُ االیشا سؼییي گزدیذ .هشَعػ ػذة ًَری
عِ چبّک هزثَغ ثِ ّز عَیِ ثِ صَرر
چبّک ؽبّذ ثِ صَرر

ODc

ٍ آسهَى هقبیغِای

LSD

هَرد ثزرعی قزار

گزفشٌذ .هؼٌبدار ثَدى سفبٍرّب ثب  P valueکوشز اس 0/05

کزیغشبل ٍیَلِ آساد ٍ ثِ صَرر هحلَل درآهذ .ػذة

ODt

°C

 37قزار گزفز .سؾکیل ثیَفیلن ثب رٍػ

گفشِ ؽذُ در دبراگزاف قجل هَرد ثزرعی قزار گزفز.

سَعػ اسبًَل  %95فیکظ ٍ ثؼذ ثب افشٍدى 100

ًَری چبّکّب در ؼَل هَع

=OD600

ثَد.

ؽبّذ هظجز چبّک فبقذ ػصبرُ ٍ ؽبّذ هٌفی چبّک

ثبکشزیّبی هشصل ًؾذُ ،هحیػ درٍى چبّکّب سخلیِ ٍ

nm

µg/ml

2048 ،1024 ،512

ػصبرُ ٍ عَعذبًغیَى ثبکشزی ثب 0/1

 37اًکَثِ ؽذ .در اداهِ ثِ هٌظَر حذف

 3هزسجِ ثب  200هیکزٍلیشز ثبفز فغفبر عبلیي

=OD600

ثِ دعز آهذ 100 .هیکزٍلیشز هحیػ

(دٍ ثزاثز رقز هَرد عٌؼؼ) ػصبرُ عَدزًبسبًز ٍ

(هؼبدل ًین هک فبرلٌذ) حبصل آهذ .اس ایي

˚C

ثِ ًغجز  1:50رقیق ؽذ سب عَعذبًغیًَی ثب

 TSBGlcحبٍی غلظزّبی 4096 ٍ 2048 ،1024 µg/ml

 TSBثِ هذر  24عبػز کؾز دادُ ؽذًذ .عذظ کؾز
TSB

ODt ≤ ODc
ODc < ODt < 2x ODc
2x ODc < ODt < 4x ODc
ODt ≥ 4x ODc

عدم تشكیل بیوفیلن
بیوفیلن ضعیف
بیوفیلن هتوسط
بیوفیلن قوی

سأطیز ػصبرُ عَدزًبسبًز ٍ لیشار هخوز ثز سؾکیل

 MBCطجز گزدیذ.
سَعػ

هقدار OD

تفسیر

ٍ عِ

طجز ؽذ ٍ درػِ ثیَفیلن

55
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دظ اس  20عبػز چبّکّب اس ًظز کذٍرر هَرد

چاهکها

ًَیذ سعیذی ٍ ّوکاراى

نتایج

ثب رٍػ هیکزٍثزاص دایلَؽي،

عَدزًبسبًز ثزای ّز دٍعَیِ اعشبفیلَکَکَط اٍرئَط

غلظزّب سؾکیل ثیَفیلن دٍعَیِ حغبط ٍ هقبٍم ثِ

 4096ثِ دعز

هشی عیلیي اعشبفیلَکَکَط اٍرئَط را ثِ ؼَر

ًیش ثزای ّز دٍعَیِ ثزاثز ثب ّوبى

هؼٌیداری کبّؼ دٌّذ ( .)P<0.001در هَرد ػصبرُ

 )4096ثَد .ػصبرُ لیشار اطز

لیشار در ّز دٍعَیِ ایي اطز سب حذی ٍاثغشِ ثِ غلظز

کؾٌذگی ٍ هْبری ثز رٍی ّیچیک اس دٍعَیِ

ثِ دعز آهذ ٍ افشایؼ غلظز ثبػض کبّؼ ثیؾشز

اعشبفیلَکَکَط اٍرئَط هَرد هؽبلؼِ ًؾبى ًذاد.

سؾکیل ثیَفیلن ؽذ .ثِؼَریکِ اخشالف هؼٌیدار ثیي

حغبط ٍ هقبٍم ثِ هشی عیلیي
آهذّ .وچٌیي
غلظز

MBC

µg/ml( MIC

MIC

µg/ml

غلظز

ثِ هٌظَر ارسیبثی ثیَفیلن سَلیذؽذُ سَعػ عَیِّبی

µg/ml

ً 2048غجز ثِ

µg/ml

 512دیذُ ؽذ

هَرد هؽبلؼِ ،ػذة ًَری ًوًَِّبی آسهبیؼ ثب ؽبّذ

( .)P<0.05اطز ػصبرُ عَدزًبسبًز ثزای عَیِ

هقبیغِ ؽذً .شبیغ ًؾبى دٌّذُ سؾکیل ثیَفیلن قَی

ٍاثغشِ ثِ

سَعػ ّز دٍعَیِ

ثَد)≥ 4x ODc

اعشبفیلَکَکَط اٍرئَط

29213

اعشبفیلَکَکَط اٍرئَط

 .(ODtدر عَیِ

غلظز ثَد ٍ اخشالف هؼٌیدار ( )P<0.05ثیي غلظز

 ،ATCCػذة ًَری

 512دیذُ ؽذ ٍلی ثزای

µg/ml

ًوًَِ آسهبیؼ  6/2ثزاثز ٍ در عَیِ اعشبفیلَکَکَط
اٍرئَط

ATCC 33591

ATCC 33591

ً 2048غجز ثِ

µg/ml

عَیِ اعشبفیلَکَکَط اٍرئَط

هقذار ػذة  9/4ثزاثز ؽبّذ

ATCC 29213

سفبٍر

هؼٌبداری ثیي غلظزّب هؾبّذُ ًؾذ .در ثبالسزیي
غلظز ،ػصبرُ لیشار سؾکیل ثیَفیلن در ّز دٍعَیِ را

ثَد.
در ایي هؽبلؼِ اطز عِ غلظز

عَدزًبسبًز هخوز عبکبرٍهبیغظ عزٍیشیِ ثز سؾکیل

ثیَفیلن ثِ درػِ ظؼیف ثَدّ .وچٌیي ثبالسزیي غلظز

ثیَفیلن ثبکشزی اعشبفیلَکَکَط اٍرئَط ثزرعی ؽذ.

ػصبرُ عَدزًبسبًز هَػت کبّؼ  48درصذی در

 2048 ،1024 ،512ثَدًذ.

عَیِ حغبط ثِ هشی عیلیي ٍ کبّؼ  69درصذی

ّوچٌیي ثزای ثزرعی اطز ظذ ثیَفیلوی ػصبرُ لیشار

سؾکیل ثیَفیلن در عَیِ هقبٍم ثِ هشی عیلیي ؽذ کِ ثِ

هخوز ًیش اس ّویي غلظزّب اعشفبدُ ؽذ .درحبلیکِ ّز

هؼٌبی کبّؼ سؾکیل ثیَفیلن ّز دٍعَیِ ثِ درػِ

دٍعَیِ هَرد هؽبلؼِ سَلیذکٌٌذُ ثیَفیلن قَی ثَدًذّ ،ز

هشَعػ ثَد (ًوَدار .)1

ایي غلظزّب ثزاثز ثب

µg/ml

sub-MIC

نمودار  .1اثز عصا ره سوپزناتانت (راست) و عصاره لییات (چپ) مخمز ساکارومایسس سزوییی بز تشکیل بیوفیلم
استافیلوکوکوس اورئوس
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ػصبرُ

ثیؼ اس  %80کن کزد کِ ثِ هؼٌبی کبّؼ سؾکیل
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ػصبرُ

دٍ ػصبرُ عَدزًبسبًز ٍ لیشار سَاًغشٌذ در سوبهی

اثر هخور پرٍتیَتیکی ساکارٍهایسس سرٍیسیِ تر تطکی تیَفیلن استافیلَکَکَس اٍرئَس

بحث

ثبکشزیّبی سؾکیلدٌّذُ ثیَفیلن ،ػبهل ػَارض

Rybalchenko

ٍ ّوکبراى ثب اعشفبدُ اس هیکزٍعکَح

گًَبگًَی اس ثیوبریّبی ػشئی سب ػفًَزّبی

الکشزًٍی سأطیز کؾز ّن سهبى الکشَثبعیلَط فزهٌشَم

سْذیذکٌٌذُ حیبر اعز .ایي ثبکشزی ثِ ٍاعؽِ دارا

ثز سؾکیل ثیَفیلن سؼذادی اس ثبکشزیّبی ثیوبریسا اس

ثَدى سَاًبیی سؾکیل ثیَفیلن ثز رٍی کبسشزّب،

ػولِ اعشبفیلَکَکَط اٍرئَط را هَرد هؽبلؼِ

ایوذلٌزّبی دشؽکی ،اعشخَاى ٍ دریچِ هصٌَػی قلت

قزاردادًذً .شبیغ حبکی اس سخزیت ٍ کبّؼ سزاکن

هَرد سَػِ هحققبى ثغیبری در دِّ اخیز قزار گزفشِ

علَلّب در ثیَفیلن ثَد ( .)21سٌْب هؽبلؼِ یبفز ؽذُ در

اعز .در حبل حبظز ػوَهبً ثزای درهبى ػفًَزّبی

سهیٌِ سأطیز عبکبرٍهبیغظ عزٍیشیِ ثز سؾکیل ثیَفیلن

ًبؽی اس ثیَفیلن اس آًشی ثیَسیکّب اعشفبدُ هیؽَد کِ

اعشبفیلَکَکَطّب هؽبلؼِای ثَد کِ سَعػ ٍ Walencka

ایي اهز هیسَاًذ هَػت گغشزػ هقبٍهزّبی دارٍیی

ّوکبراى اًؼبم گزفشِ اعز .در ایي سحقیق اس

ؽَدّ .وچٌیي در ػفًَزّبی ًبؽی اس سؾکیل ثیَفیلن

هبًَدزٍسئیي

علَلی

ثز رٍی دعشگبُّبی دشؽکی ،درهبى اغلت ًیبسهٌذ

عبکبرٍهبیغظ عزٍیشیِ ثزای هْبر سؾکیل ثیَفیلن

خزٍع ٍ ػبیگشیٌی دعشگبُ اس ثذى ثب ػزاحی اعز کِ

ثبکشزیّبی

ٍ

ّوزاُ ثب ػَارض ٍ خؽزار گًَبگَى اعز (.)18

اعشبفیلَکَکَط ادیذرهیذیظ اعشفبدُ ؽذً .شبیغ

اعشفبدُ اس سزکیجبر ؼجیؼی سَلیذ ؽذُ سَعػ عبیز

ًؾبىدٌّذُ کبّؼ رؽذ ثیَفیلن ٍ ّوچٌیي سغْیل ػذا

هیکزٍارگبًیغنّب هبًٌذ دزٍثیَسیک ّب ثزای هْبر سؾکیل

ؽذى علَلّب اس ثیَفیلن ثبلغ ثَد ( .)11ایي هؽبلؼِ

ثیَفیلن هیسَاًذ ثِ ػٌَاى راُ حلی ثزای ایي هؾکل

حبظز اٍلیي هؽبلؼِای اعز کِ سأطیز عَدزًبسبًز ٍ

ثبؽذ (.)12

لیشار عبکبرٍهبیغظ عزٍیشیِ را ثز سؾکیل ثیَفیلن

اعشخزاعؽذُ

اس

اعشبفیلَکَکَط

دیَارُ
اٍرئَط
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هؽبلؼِ در سهیٌِ سأطیز دزٍثیَسیکّب ثز ثیَفیلن

اعشبفیلَکَکَط اٍرئَط هَرد ثزرعی قزار دادُ اعز.

اعشبفیلَکَکَط اٍرئَط ثِ سبسگی ؽزٍع ؽذُ ٍ فقػ

در ایي هؽبلؼِ لیشار اطز ثیؾشزی در هوبًؼز اس ایؼبد

چٌذ هقبلِ در ایي سهیٌِ سَعػ هحققبى خبرع کؾَر

ثیَفیلن ًغجز ثِ عَدزًبسبًز ًؾبى دادّ .ز دٍ ػصبرُ

هٌشؾزؽذُ کِ در ثیؾشز آىّب ًیش اطز الکشَثبعیلّبی

سَاًغشٌذ سؾکیل ثیَفیلن ّز دٍعَیِ را ثِ ؼَر

دزٍثیَسیک هَرد ثزرعی قزار گزفشِ اعز .ایي هؽبلؼبر

هؼٌبداری کبّؼ دٌّذ اهب ایي لیشار ثَد کِ هَػت

در اداهِ آٍردُ ؽذُ اعزّ ٍ Melo .وکبراى ًؾبى دادًذ

کبّؼ سؾکیل ثیَفیلن عَیِّب اس قَی ثِ ظؼیف ؽذ.

عَدزًبسبًز الکشَثبعیلَط

درحبلیکِ عَدزًبسبًز سؾکیل ثیَفیلن را ثِ درػِ

فزهٌشَم هیسَاًذ سؾکیل ثیَفیلن اعشبفیلَکَکَط

هشَعػ کبّؼ دادّ .وچٌیي در ایي هؽبلؼِ هؾبّذُ ؽذ

اٍرئَط را ثِ ؼَر هؼٌبداری کبّؼ دّذ .ثِؼَریکِ

سحز سأطیز ّز دٍ ػصبرُ ،سؾکیل ثیَفیلن در عَیِ

در ایي هؽبلؼِ درػِ ثیَفیلن سؾکیلؽذُ اس قَی ثِ

هقبٍم ثِ هشی عیلیي کبّؼ ثیؾشزی دارد کِ ایي سفبٍر

هشَعػ سقلیل یبفزّ .وچٌیي در ایي سحقیق ،ثیبى صى

کبّؼ در هَرد عَدزًبسبًز قبثل سَػِ سز ثَد .در

icaR

هؽبلؼبر دیؾیي ًؾبى دادُ ؽذُ ثیَفیلن سؾکیلؽذُ

ثب افشایؼ رٍ ثِ رٍ ؽذ ( .)19در هؽبلؼِای کِ سَعػ

سَعػ عَیِّبی حغبط ٍ هقبٍم ثِ هشیعیلیي

ٍ ّوکبراى اًؼبم ؽذ ،اطزار ظذثیَفیلوی

اعشبفیلَکَکَط اٍرئَط اس ًظز فٌَسیذی هشفبٍراًذ.

ثیَعَرفبکشبًز ػذاؽذُ اس الکشَثبعیلَط فزهٌشَم ثز

عَیِّبی حغبط ثِ هشیعیلیي ػوَهبً ثیَفیلن ٍاثغشِ ثِ

رٍی عَیِّبی دّبًی اعشبفیلَکَکَط اٍرئَط هَرد

PIA

سَلیذ هیکٌٌذ .درحبلیکِ ثیَفیلن سؾکیلؽذُ ثِ

ثزرعی قزار گزفزً .شبیغ ًؾبىدٌّذُ کبّؼ سؾکیل ٍ

ٍاعؽِ دزٍسئیيّبی عؽحی چغجٌذُ ٍ

کِ غلظزّبی

icaA

sub-MIC

کبّؼیبفشِ ٍ اس ؼزف دیگز ثیبى صى کٌشزلی

Merghni
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اعشبفیلَکَکَط اٍرئَط ثِ ػٌَاى یکی اس هْنسزیي

ّوچٌیي سخزیت ثیَفیلنّبی ایؼبد ؽذُ ثَد (.)20

 ثب سَػِ ثِ ایي ًشبیغ هیسَاى ثب.عَدزًبسبًز داؽز

در عَیِّبی هقبٍم ثِ هشیعیلیي

اًؼبم هؽبلؼبر ثیؾشز ثِ درهبى ػفًَزّبی ًبؽی اس

 سؾکیل،mecA  در عَیِّبی دارای صى.هؾبّذُ هیؽَد

ثیَفیلن اعشبفیلَکَکَط اٍرئَط ثب اعشفبدُ اس

عزکَةؽذُ ٍ ّوچٌیي عیغشن

.هخوزّبی دزٍثیَسیکی اهیذٍار ثَد

PIA

(eDNA)

علَلی

ِثیَفیلن ٍاثغشِ ث

دچبر فزٍ سٌظیوی هیؽَد کِ ایي ٍقبیغ در ًْبیز
هیؽَد

تشکز و سپاسگیاری

PIA

Agr

هَػت سؾکیل فٌَسیخ ثیَفیلن هغشقل اس
.)22(

ایي هؽبلؼِ هغشخزع اس دبیبىًبهِ دٍرُ کبرؽٌبعی

ثِ ؼَر خالصِ ایي هؽبلؼِ ًؾبى دٌّذُ اطز هؽلَة

ٍ ُارؽذ هیکزٍةؽٌبعی داًؾکذُ دشؽکی ؽبّذ ثَد

ظذ ثیَفیلوی هخوز عبکبرٍهبیغظ عزٍیشیِ ثز رٍی

ثَدػِ آى سَعػ هؼبًٍز دضٍّؾی داًؾگبُ ؽبّذ سأهیي

هشیعیلیي

.ؽذُ اعز

ِث

هقبٍم

ٍ

حغبط

عَیِّبی

 ّز دٍ ػصبرُ سؾکیل.اعشبفیلَکَکَط اٍرئَط ثَد
ِثیَفیلن را کبّؼ دادًذ اهب لیشار اطز ثیؾشزی ًغجز ث
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Abstract
Background and Objective: Biofilm formation is an important virulence factor
in Staphylococcus aureus. Most infections associated with biofilm of this
bacterium are difficult to treat with antibiotics. As yet, a lot of mechanisms have
been explained for probiotic yeast functions against bacterial infections, but few
studies have been done on their effects on biofilm formation. The aim of this
study was to evaluate the effect of Saccharomyces cerevisiae yeast on
Staphylococcus aureus biofilm formation.
Materials and Methods: Extract of supernatant and lysate was prepared from
Saccharomyces cerevisiae culture. After determining the MIC, the effect of
extracts at three concentrations of 2048, 1024 and 512 µg/ml was evaluated on
biofilm formation of two standard strains of S. aureus, ATCC 29213 (methicillinsensitive) and ATCC 33591 (methicillin-resistant) using the microtiter plate
assay in three replications.
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Results: Both supernatant and lysate extract of yeast could significantly reduce
the biofilm formation of both methicillin-sensitive and resistant strains of S.
aureus at all concentrations. While both studied strains were strong biofilm
producers, at the concentration of 2048 µg/ml, supernatant could reduce their
biofilm formation to moderate level. Also, lysate reduced biofilm formation to
weak level more effectively.
Conclusion: In this study, the good effect of S. cerevisiae yeast on the reduction
of S. aureus biofilm formation was observed for the first time. Doing more
studies, it is expected to treat infections caused by biofilm of this bacterium with
probiotic yeasts.
Keywords:
cerevisiae
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