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مقدمه

ضد میکروبی میشوند .درمان عفونتهای ناشی از
باکتریهای مولد بیوفیلم سخت و پزشکان با معضالت
زیادی در این زمینه روبرو هستند .به دلیل خواص متمایز و
نقش بیوفیلمها در کاهش نفوذ دارو به داخل سلولهای
باکتریایی ،باکتریهای مولد بیوفیلم مقاومت دارویی زیادی
داشته و نیاز به استفاده از روشهای درمانی متفاوتی برای
درمان این نوع عفونتها وجود دارد ( .)3،4،5،10بیوفیلمها
به علت توانایی باالی جمعیتهای باکتریایی در سازش با
تغییرات محیط نسبت به آنتی بیوتیکها بسیار مقاوم شدند
به طوری که بعضی از محققین ادعا میکنند مقاومت

استعداد باالی سویههای استافیلوکوکوس اورئوس در
کسب ژنهای مقاومت آنتی بیوتیکی از سایر باکتریها و در
نتیجه افزایش مقاومتهای آنتی بیوتیکی در کنار قدرت
باالی بیماری زایی و ایجاد بیوفیلم به یک نگرانی عمده در
سالمت بیماران مبدل شده است ( .)1،2بیوفیلم باکتریها
شامل تجمعاتی از میکروارگانیسمها ،محصوالت خارج
سلولی و مواد موجود در فضای بین آنها است که به یک
سطح متصل شدهاند .بیوفیلمها به دلیل ساختار خاص خود
و وجود مواد پلیمری خارج سلولی باعث کاهش نفوذ عوامل
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استافیلوکوکوس اورئوس از عوامل مهم در عفونتهای بیمارستانی است که در سالهای اخیر به درمان آنتی بیوتیکی مقاومت
نشان داده است .یکی از دالیل این امر توانایی تولید بیوفیلم توسط این باکتریها است .یکی از روشهای پیشنهادی برای مقابله
با بیوفیلم باکتریها ،استفاده از درمانهای ضد باکتریایی جایگزین است که شامل ترکیبات ضد میکروبی طبیعی مانند اسانسهای
گیاهی می باشد .هدف از این مطالعه ،بررسی اثر ضد میکروبی اسانس  Zataria multifloraبرعلیه بیوفیلم سویههای بالینی
استافیلوکوکوس اورئوس میباشد .در این مطالعه  10سویه بالینی استافیلوکوکوس اورئوس از نمونههای مختلف انتخاب شد و
توانایی آنها برای تشکیل بیوفیلم براساس اتصال به سطوح پلیمری مورد ارزیابی قرار گرفت .حداقل غلظت بازدارنده بیوفیلم
اسانس آویشن شیرازی ،روی میکروتیترپلیت پلی استرنی بررسی و تعیین شد .بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق6 ،
سویه  S. aureusقادر به تشکیل بیوفیلم پایدار بودند و اسانس  Z. multifloraمانع تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس اورئوس شد.
این مطالعه نشان میدهد که میتوان از اسانس هاس گیاهی جهت کنترل بیوفیلمها استفاده نمود .این مساله بر اهمیت ترکیبات
طبیعی به عنوان عوامل ضد بیوفیلمی و ضدمیکروبی بالقوه تاکید میکند.

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

چکیده

خدایی و همکاران

روش تهیه اسانس آویشن شیرازی

استفاده بی رویه آنتی بیوتیکها جهت درمان عفونتهای
ناشی از این باکتری باشد .یکی از راه های مبارزه با بیوفیلم
استفاده از داروهای گیاهی به جای آنتی بیوتیک است.
اسانسهای گیاهی ،ترکیبات پیچیده ای از اجزای مختلف
شیمیایی با مقادیر گوناگون میباشند .خواص ضد میکروبی
اسانسهای گیاهی شناخته شده است .از ویژگیهای مهم
اسانسها و اجزای تشکیل دهنده آنها خاصیت آبگریزی آنها
میباشد که موجب نفوذ این مواد به لیپیدهای غشا سلول
باکتری و میتوکندریها میشود و سبب اختالل در
ساختمانهای آنها و ایجاد نفوذپذیری بیشتر میگردد .این
مسئله موجب خروج و نشت یونها و دیگر محتویات سلولی
میشود  .با توجه به این تاثیرات بیولوژیک ،اسانسها به
عنوان جایگزین مناسب برای آنتی بیوتیکها با اهداف
درمانی مورد توجه هستند ( .)6آویشن شیرازی با نام
علمی Zataria multifloraگیاهی از خانواده نعناعیان است.
بر اساس مطالعات قبلی مشخص شده است که اسانس
آویشن شیرازی میتواند از رشد اشریشیاکلی
انتروهموراژیک ،استافیلوکوکوس اورئوس ،انتروکوکوس و
همچنین سودوموناس آئروژنوزا ،اسینتوباکتر بومانی،
آلکالیژنز و کریزئوباکتریوم مننگوسپتیکوم جلوگیری به
عمل آورد و مطالعات نشان میدهد که عصاره الکلی آن
میتواند مانع رشد سویههای MRSAشود ( 13 ،7و .)14
این مطالعه با هدف مطالعه اثر اسانس گیاه آویشن شیرازی
برعلیه بیوفیلم سویههای بالینی استافیلوکوکوس اورئوس
انجام گردید.

به منظور تهیه اسانس از سرشاخههای گیاه آویشن
شیرازی خشک شده استفاده شد 200 .گرم از پودر گیاه
خشک پس از توزین با دستگاه کلونجر به مدت  3ساعت
اسانسگیری شد .نمونههای آماده شده توسط دستگاه
کروماتوگرافی گازی توام با طیفسنجی جرمی )(GC-MS
تزریق گردید .از آنجایی که ترکیبات موجود در اسانس ها
به لحاظ وزن مولکولی و قطبیت بعنوان مواد فرار شناخته
می شوند از این رو عمل جداسازی و شناسایی ترکیبات
متشکله اسانس بدست آمده توسط روش کروماتوگرافی
گازی توام با طیف سنجی جرمی انجام گردید .طیف های
جرمی بدست آمده از دستگاه  GC-MSبا طیف های جرمی
استاندارد موجود در منابع مقایسه گردید ( .)15استوک اولیه
اسانس آویشن شیرازی با رقت  5120میکرولیتر بر میلیمتر
توسط محلول  5 DMSOدرصد رقیق شد .سپس جهت
استریل کردن ،از فیلترهای میکروبی سرسرنگی 0/2
میکرون عبور داده شد .این استوک برای استفاده در مراحل
بعد در یخچال نگهداری شد.
بررسی تشکیل بیوفیلم ایزولههای استافیلوکوکوس

اورئوس به روش میکروتیترپلیت

قدرت تشکیل بیوفیلم  10سویه استافیلوکوکوس
اورئوس به روش میکروتیترپلیت بررسی شد سویههای فریز
شده روی محیط بالد آگار کشت داده شد و پس از 24
ساعت انکوباسیون روی  TSAکشت و بعد از  24ساعت
انکوباسیون به درون  TSBتلقیح شدند .سپس 200
میکرولیتر از این سوسپانسون به چاهکهای میکروپلیت
پلی استرنی  96خانه ای اضافه شد .در مرحله بعد پلیت ها
برای خوانش توسط االیزاریدر رنگ آمیزی شد .برای این
منظور چاهکها با  200میکرولیتر بافر  PBSشسته شدند.
باکتری های چسبیده با  200میکرولیتر متانول  99درصد
فیکس شدند 200.میکرولیتر کریستال ویوله  ٪2به
چاهکها اضافه شد و در نهایت پس از رنگ بری توسط
اسید استیک  ODچاهک ها در طول موج  570توسط
االیزاریدر خوانده شد .این آزمون با سه بار تکرار برای هر
نمونه باکتری صورت گرفت و یک چاهک حاوی محیط
کشت خالی که همان محیط کشت تریپتیکاز سوی براث
حاوی  2%گلوکز بود به عنوان کنترل منفی در نظر گرفته

مواد و روش ها

در این مطالعه تعداد  10سویه باکتری استافیلوکوکوس
اورئوس از نمونههای بالینی بیماران مراجعه کننده به
بیمارستان پیامبر اکرم (ص) در بهار  ،1395جمعآوری شد
و نمونهها توسط تستهای بیوشیمیایی افتراقی مورد
بررسی قرار گرفت .نمونه استاندارد باکتریایی مورد مطالعه
در این تحقیق (Staphylococcus aureus )ATCC 25923
بود که به صورت لیوفیلیزه از کلکسیون میکروبی ایران در
انستیتیو پاستور خریداری شد .تمام تست های افتراقی
عبارتند از :رنگ آمیزی گرم ،تست کاتاالز ،تست کواگوالز،
کشت باکتری در محیط مانیتول سالت آگار و تست DNase
جهت شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس انجام شد.

2

بررسی اثر اسانس ....

سویهها بر اساس جدول زیر از نظر بیوفیلم به چهار گروه
تقسیم شدند ( 16و  OD .)17اندازهگیری شده به منظور
توانایی تشکیل بیوفیلم سویهها در نظر گرفته میشود که با
 Standard deviation calculatorبا فرمول و الگوی جدول
زیر انجام و مقایسه شد.

شد .جهت کنترل مثبت در این آزمایش از سویه
 Staphylococcus aureus ATCC 27853استفاده گردید.
جهت بررسی توانایی تشکیل بیوفیلم سویهها ،از روش
تعیین معیار طبقه بندی مقادیر جذب نوری یا ODc
استفاده شد ODc .از رابطه میانگین  ODکنترل منفی به
اضافه  3برابر انحراف معیار کنترل منفی به دست آمد.

جدول  :1تشکیل بیوفیلم بر اساس  ODاندازهگیری شده در چاهکها.
میانگین OD

تولید بیوفیلم

بیوفیلم منفی
بیوفیلم ضعیف
بیوفیلم متوسط
بیوفیلم قوی

OD ≤ ODc
ODc < OD ≤ 2 x ODc
2 x ODc < OD ≤ 4 x ODc
4 x ODc < OD

 :)Optical density cut-off value( ODcمیانگین  ODکنترل منفی +سه برابر انحراف معیار ) (SDکنترل.

استافیلوکوکوس اورئوس

بررسی میزان تشکیل بیوفیلم در حضور اسانس

برای تعیین حداقل غلظت بازدارنده بیوفیلم اسانس
آویشن شیرازی بر علیه  6سویه بیوفیلم قوی از روش
میکرودایلوشن براث و با استفاده از میکروتیترپلیت پلی
استرنی بررسی و تعیین شد .به این منظور 100میکرولیتر
از رقت های  256تا  0/12میکرولیتر بر میلی لیتر از اسانس
در چاهک های میکروپلیت  96خانهای ریخته شد .سپس
 100میکرولیتر سوسپانسیون میکروبی که به وسیله محیط
کشت مولر هینتون براث  1به  100رقیق شده بود به هر
چاهک اضافه شد .در این آزمون به منظور کنترل منفی ،از
محیط کشت خالی (بدون اسانس و سوسپانسیون میکروبی)
استفاده گردید .به منظور کنترل زمینه از اسانس و محیط
کشت (بدون سوسپانسیون میکروبی) استفاده شد .یک
چاهک هم به منزله کنترل ( DMSOمحیط کشت و
سوسپانسیون میکروبی به همراه  5 DMSOدرصد) در نظر
گرفت شد .همچنین سوسپانسیون میکروبی و محیط کشت
بدون اسانس به عنوان کنترل مثبت در نظر گرفته شد.
حجم نهایی تمام چاهکها  200میکرولیتر بود .میکروپلیت
ها به مدت  24ساعت انکوبه شد .پس از این مدت
پایینترین غلظتی که در آن هیچگونه رشد باکتری مشاهده
نشد به عنوان حداقل غلظت بازدارندگی بیوفیلم تعیین شد.

آویشن شیرازی علیه سویه های بیوفیلم قوی
استافیلوکوکوس اورئوس

سویه های دارای بیوفیلم قوی که در مراحل قبل
انتخاب شد روی محیط تریپتکاز سوی آگار ( )TSAکشت
بعد از 24ساعت انکوباسیون به درون محیط تریپتکاز سوی
براث حاوی  ٪2گلوکز ( )TSBتلقیح شد .سپس 100
میکرولیتر از رقت های  0/12 – 256میکرولیتر بر میلی
لیتر از اسانس به هر چاهک میکروپلیت  96خانه ای اضافه
شد .سپس  100از سوسپانسون میکروبی تهیه شده به هر
چاهک افزوده شد .کنترل منفی شامل  100میکرولیتر
اسانس در تمام غلظتهای مورد مطالعه اسانس به اضافه
 100میکرولیتر محیط کشت  TSBبدون سوسپانسیون
میکروبی در یک ردیف از چاهکها بود و هر آزمایش با 3
تکرار انجام شد .در مرحله بعد میکروپلیت ها پس از 24
ساعت انکوباسیون برای خوانش توسط االیزاریدر رنگ
آمیزی شد و  ODچاهکها با دستگاه االیزاریدر با طول موج
 570اندازهگیری شد و به منظور توانایی تشکیل بیوفیلم
سویهها از روش CUT OFFاستفاده شد.
نتایج
3
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آویشن شیرازی علیه سویههای بیوفیلم قوی
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تعیین حداقل غلظت بازدارنده بیوفیلم اسانس

تمام مراحل برای  6سویه استافیلوکوکوس اورئوس دارای
بیوفیلم قوی با  3بار تکرار انجام شد.

خدایی و همکاران

نتایج آنالیز ترکیبات تشکیل دهنده اسانس آویشن

ترکیب تفسیر و ترکیبات عمده تشکیل دهنده اسانس
شناسایی شدند .ترکیبات موجود و درصد آن به ترتیب
جدول  2نشان داده شده است .بیشترین ترکیبات اسانس
آویشن شیرازی را ،تیمول با  29/13درصد ،کارواکرول با
 21/10درصد و لینالول با  16/14درصد تشکیل میدادند.

شیرازی

آنالیز ترکیبات موجود در اسانس آویشن شیرازی
توسط دستگاه  GC-MSانجام شد .طیفهای مربوط به هر

جدول  - 2ترکیبات و درصد موجود در اسانس آویشن شیرازی.
%

Area

Match
Quality

CAS Number

6.097

302018617

97

000080-56-8

4.4562

151525019

98

000099-86-5

5.1481

662738817

97

000099-87-6

6.2154

511452737

97

000099-85-4

16.4196

175863602

96

000078-70-6

1.0986

73781600

94

000000-00-0

4.5613
29.130
21.109
1.3958
1.8944
2.0015
0.3186

116276401
2238860808
1927435583
103347059
115947982
202249872
48261073

93
95
95
96
96
99
99

006379-73-3
000089-83-8
000499-75-2
000528-79-0
000000-00-0
000087-44-5
021747-46-6

0.4291

42250532

80

000000-00-0

0.4549
100

43980845
6715990547

91

001139-30-6

Compound
Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene,
2,6,6-trimethyl.Alpha. Terpinene
Benzene, 1-methyl-4-(1)methylethyl1,4-Cyclohexadiene, 1)methyl-4-(1-methylethylLinalooll
2-isopropyl-5-methyl-1methoxybenzene
Carvacrol Methyl ether
Thymol
Carvacrol
Acetylthymol
Carvacryl acetate
Trans-Caryophyllene
Ledene
8,9-Dehydroneoisolongifolene
Caryophyllene oxide

Ret Time

No

6.457

1

10.072

2

11.975

3

12.768

4

15.28

5

21.516

6

22.032
23.345
23.85
25.667
26.932
28.009
30.204

7
8
9
10
11
12
13

33.797

14

35.615

15

نتایج بررسی تشکیل بیوفیلم ایزولههای جمع آوری

نتایج بررسی میزان تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس

 10سویه استافیلوکوکوس اورئوس جمعآوری شده از
نظر تشکیل بیوفیلم مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج در
طول موج  570نانومتر توسط دستگاه االیزاریدر خوانش
شد .پس از خوانش  ODاز طریق Standard deviation
 calculatorنتایج بیوفیلم به روش  CUT OFFبه تفکیک
مشخص شد .بر اساس میانگین اعداد خوانده شده توسط
دستگاه االیزاریدر با طول موج  570نانومتر ،از  10سویه
استافیلوکوکوس اورئوس  6سویه ،شماره  1تا ( )%60بیوفیلم
قوی تشکیل دادهاند (شماره  1تا  )6و  4سویه ()%40
بیوفیلم متوسط را تشکیل دادهاند .در این بررسی هیچ سویه
ای با بیوفیلم ضعیف و منفی گزارش نشد.

میکروتیترپلیت

اورئوس در حضور اسانس آویشن شیرازی به روش

شده استافیلوکوکوس اورئوس

پس از جداسازی  6سویه استافیلوکوکوس اورئوس
بیوفیلم قوی ،این سویهها را از نظر تأثیر اسانس آویشن
شیرازی مورد بررسی قرار گرفت .حداقل غلظت بازدارنده
بیوفیلم آویشن شیرازی به روش میکرودایلوشن براث تعیین
شد و برای  6سویه مورد بررسی بین  4 -64میکرولیتر بر
میلی لیتر حاصل شد (جدول  .)3همچنین در چاهکهای
کنترل محیط کشت ،کنترل زمینه ،کنترل  DMSOهیچ
کدورتی مشاهده نشد .چاهک کنترل مثبت کدر بود که
حاکی از رشد باکتریها میباشد .نتایج در جدول  3و نمودار
شکل  1گزارش شده است .بر اساس داده های به دست
آمده ،تمام سویههای استافیلوکوکوس اورئوس با بیوفیلم
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قوی وقتی تحت تاثیر اسانس قرار گرفتند ،قدرت تشکیل
بیوفیلم خود را از دست دادند و بیوفیلم آنها منفی شد.
جدول  -3قدرت تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس اورئوس در حضور اسانس آویشن شیرازی.
شماره سویه

1
2
3
4
5
6

 MICاسانس آویشن

 ODدر حضور اسانس آویشن
شیرازی

قدرت تشکیل بیوفیلم در حضور
اسانس

8
4
64
4
8
8

0/151
0/289
0/251
0/092
0/198
0/122

منفی
منفی
منفی
منفی
منفی
منفی

شیرازی )(l/ml

0/8
NO
TREATMENT

O 0/6
0/4
0/2
6

5

3

4
S. aureus strains

2

1

0

شکل  -1نمودار قدرت تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس اورئوس قبل ( )No Treatmentو بعد از تاثیر اسانس آویشن شیرازی (.)EO

بحث

ضدمیکروبی را ایجاد کرده است .پژوهش حاضر با هدف
بررسی اثر اسانس گیاه آویشن شیرازی بر مهار تشکیل
سلولهای بیوفیلم باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ،دارای
بیوفیلم قوی ،انجام گرفت .ترکیبات اسانس مورد مطالعه،
پس از استخراج ،با استفاده از روش  MS-GCآنالیز شد.
بیشترین ترکیبات اسانس آویشن شیرازی را ،تیمول با
 13/29درصد ،کاراکرول با  10/21درصد و لینالول با
 14/16درصد را دارا بود .در بررسیهای مختلف مهمترین
ترکیبهای شیمیایی اسانس آویشن شیرازی مطالعه شده
است که مهمترین ترکیبات آن را تیمول و کارواکرول و به
ترتیب بین  30-70درصد اسانس و  15-30درصد اسانس
را به دست آوردهاند .در مطالعات مختلف ترکیبهای
شیمیایی اسانس آویشن شیرازی بررسی شده است که از
آن جمله می توان به تحقیق صادق زاده و همکارانش اشاره

بیوفیلم باکتری ،از باکتریهای محصور در ساختار
آلژینات به وجود آمده که در طی اتصال به سطح ایجاد
میشود و سبب مقاومت آنتیبیوتیکی و پایداری در برابر
سیستم ایمنی و فاگوسیتها میگردد ( .)18در گذشته
تصور میشد که عوامل ضدمیکروبی و آنتیبیوتیکها باعث
اختالل در سیستم متابولیکی بیوفیلم و تضعیف آن میشوند
اما طیف وسیعی از بیوفیلمها به آنتیبیوتیکها پاسخ
نمیدهند معموالً با مصرف یک دوره آنتیبیوتیک ،عفونت
فروکش میکند اما نشانههای بالینی عفونتهای ایجاد شده
توسط بیوفیلم اغلب پس از مصرف یک دوره از
آنتیبیوتیکها و قطع آن ،دوباره بروز میکند ( .)19افزایش
روز افزون مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریها و ناکارآمد شدن
درمانهای رایج ،نیاز به کشف راهکارهای جدید
5
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خدایی و همکاران

سال 1394به بررسی تولید بیوفیلم استافیلوکوکوس
اورئوس جدا شده از افراد سالم با روش کمی میکروتیتر
پلیت پرداخت .در مجموع  79سویه استافیلوکوکوس
اورئوس از افراد سالم جدا گردید که  53سویه به عنوان
سویههای مولد بیوفیلم و  26سویه نیز به عنوان بیوفیلم
منفی شناسایی شدند ( .)1در ادامه مطالعه ،برای تعیین
حداقل غلظت بازدارنده ( )MICاسانس آویشن شیرازی بر
روی  6استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده با روش
میکرودایلوشن براث انجام گرفت و  MICآن بین 4تا 64
میکرولیتر بر میلیلیتر حاصل شد .متوسل و همکارانش در
سال  1393اثر ضد میکروبی عصاره آویشن شیرازی بر
باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین را
مطالعه نمودند و نشان دادند که عصاره آویشن شیرازی در
غلظت بین  2تا  16میکروگرم بر میلی لیتر ،قادر به ممانعت
از رشد این باکتریها میباشد .عزیزخانی و همکاران در سال
 1391پژوهش خود را بر روی حداقل غلظت بازدارنده رشد
( )MICو حداقل غلظت باکتری کشی ( )MBCاسانس
آویشن شیرازی برای استافیلوکوکوس اورئوس انجام دادند.
نتایج نشان داد که  MICو  MBCاسانس آویشن شیرازی
به ترتیب  0/03و 0/04درصد می باشد (.)9
در نهایت میزان مهار بیوفیلم سویه های مورد بررسی
در حضور اسانس آویشن شیرازی تعیین شد و که تمام
سویههای استافیلوکوکوس اورئوس با بیوفیلم قوی وقتی
تحت تاثیر اسانس مورد نظر قرار گرفتند ،توانایی تشکیل
بیوفیلم خود را از دست دادند Al-Shuneigat .و همکارانش
( )2014اثر اسانس آویشن وحشی  Thymus vulgarisدر
مهار سلولهای پالنکتونیک و تشکیل بیوفیلم سویههای
بالینی باکتریهای مختلف از جمله استافیلوکوکوس
اورئوس مطالعه نمودند و به این نتیجه رسیدند که این
اسانس میتواند در مهار بیوفیلم این باکتریها به طور معنا
داری موثر باشد ( Chamdit .)25و همکارانش اثر سینرژیک
اسانس گیاه میخک و علف لیمو را روی سلولهای پالنکتونی
و بیوفیلم استافیلوکوکوس اورئوس بررسی نمودند .نتایج این
تحقیق نشان داد که اسانس این گیاهان اثر قابل توجهی در
مهار تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس اورئوس دارد و
میتواند در درمان عفونتهای ناشی از این باکتری موثر باشد
( Nostro .)26و همکارانش در سال  2007اثر سینرژیک
اسانسهای کارواکرول ،اورگانو و تیمول را در تشکیل
بیوفیلم استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس

نمود که  13ترکیب در اسانس آویشن شیرازی شناسایی
نمودند که عمدهترین آن تیمول  ،% 52/4گاماترپینن 17/1
 ،%پاراسیمین  % 13/2و کاراکرول  % 6/1را تشکیل می داد
( .)8مکانیسم اثر کارواکرول و تیمول به عنوان ترکیبات
اصلی اسانس آویشن شیرازی بسیار مورد توجه محققین
قرار گرفته است .تیمول و کارواکرول بسیار به یکدیگر شبیه
بوده و تفاوت آنها در داشتن گروه هیدروکسیل در
جایگاههای مختلف در حلقه فنلی است و هر دو موجب
افزایش نفوذپذیری غشاء سلول میگردند .این دو ترکیب
قادرند غشاء خارجی باکتریها را تخریب کنند و موجب
خارج شدن لیپوپلی ساکارید ) (LPSو افزایش نفوذپذیری
سیتوپالسمی به ) ATPآدنوزین تری فسفات) شوند.
مطالعات نشان داده است که غشاء در حضور کارواکرول فوراً
دچار این افزایش سیالیت میگردد .مشخص شده است که
سطح  ATPداخل سلولی کاهش مییابد که یا به علت
کاهش سنتز و یا به علت افزایش هیدرولیز  ATPمیباشد .
گرادیان  pHتضعیف شده و در حضور مقادیر بیشتر
کارواکرول کامال از بین میرود .عالوه بر این سطح داخل
سلولی یونهای پتاسیم کاهش یافته در حالیکه میزان این
یون در خارج سلول به طور متناوب افزایش مییابد .به نظر
میرسد که کارواکرول در سراسر غشاء ایجاد کانالهایی
میکند که اجازه خروج از سیتوپالسم را میدهد ( 20و .)21
نتایج بررسی تشکیل بیوفیلم باکتریهای
استافیلوکوکوس اورئوسهای جدا شده از نمونههای بالینی
نشان داد که از میان  10سویه مورد بررسی  6سویه دارای
بیوفیلم قوی و  4دارای سویه بیوفیلم متوسط
بودند Bendouah .در سال 2006گزارش داد که از  10سویه
استافیلوکوکوس اورئوس مورد مطالعه 8 ،ایزوله قدرت
تشکیل بیوفیلم را داشتند .همه این ایزولهها از بیماران مبتال
به سندروم سرخجه مادرزادی جدا شده بودند ( .)22در
مطالعه  Hassanدر سال 2011به روش میکروتیتر پلیت به
عنوان یک روش مناسب برای بررسی تولید بیوفیلم
استافیلوکوکوس اورئوس در نظر گرفته شد و در میان سویه
های مورد مطالعه  %22/7بیوفیلم قوی % 41 ،متوسط و 36
 %ضعیف یا فاقد بیوفیلم تشخیص داده شدند ( .)23در
تحقیقی که  Polianaدر سال  ،2013گزارش داد % 98/9
از ایزولههای استافیلوکوکوس اورئوس مورد مطالعه با روش
میکروتیتر پلیت تشکیل بیوفیلم دادند و تنها یک سویه
قدرت تشکیل بیوفیلم را نداشت ( .)24رحیمی در
6
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باکتری با سطح اختالل ایجاد کند میتواند به صورت بالقوه
به عنوان یک ترکیب ضدبیوفیلمی عمل کند .مشخص شد
که عصاره گیاهان Mentha ،Echinacea angustifolia
piperitaو Rosmarinus officinalisباعث مهار بیشتر از
 10درصدی چسبیدن باکتری سودوموناس آئروژینوزا به
سطح میشوند ( .)30نتایج تحقیق حاضر نشان داد که
اسانس آویشن شیرازی می تواند مانع از تشکیل بیوفیلم در
سویه های استافیلوکوکوس اورئوس گردد و میتواند
جایگزین مناسبی در درمان عفونتهای ناشی از این باکتری
باشد.

اپیدرمیس مطالعه نمودند .بر اساس دادههای به دست
آمده از این تحقیق غلظت زیر  MICاین ترکیبات میتواند
موجب مهار بیوفیلم این باکتریها شود ( .)27تالش
محققان جهت معرفی ترکیبات با خاصیت ضد بیوفیلمی
منجر به شناخت ترکیبات گیاهی شده است که به صورت
طبیعی گیاهان برای محافظت از خود در برابر استقرار
باکتریایی از آنها استفاده میکنند .ترکیبات گیاهی از راه-
های مختلفی میتوانند بیوفیلم را مهار کنند ،گیاهانی که
ترکیبات آنها برای باکتریها خاصیت کشندگی یا
مهارکنندگی رشد دارد باعث مهار یا کاهش تشکیل بیوفیلم
باکتریایی میشود .اما برخی از ترکیبات گیاهی بدون کشتن
یا مهار رشد باکتری روی بیوفیلم تأثیر میگذارد .مزیت این
ترکیبات این است که باکتریها به آنها مقاوم نمیشوند
( .)28به عنوان مثال برخی از ترکیبات گیاهی با تداخل و
مهار سیستم حد نصاب در باکتری باعث مهار بیوفیلم این
میشود ( .)29از طرفی هر مادهای که در چسبیدن و تعامل

تقدیر و تشکر

.1

.2

.3

.4

.5

رحیمی ،ف .1394 ،.تولید بیوفیلم در میان سویه های
استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از افراد سالم.
فصلنامه بیماری های عفونی و گرمسیری وابسته به
انجمن متخصصین بیماری های عفونی و گرمسیری :68
.29 -21
مالعباسزاده م ،.مبین ه .و میرزایی ح .1390 ،.تعیین
میزان شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در
سویههای استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران
بیمارستان امام رضا در مشهد و تبریز .مجله علمی
پژوهشی زیست فناوری میکروبی دانشگاه آزاد اسالمی
دوره سوم .50- 45 :9
تاجیک س .و نجار پیرایه ش .1394 ،.اهمیت بالینی و
ویژگیهای استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی
سیلین اکتسابی از جمله ( .)CA_MRSAفصلنامه
آزمایشگاه و تشخیص .68-56 :)27( 7
چوپانی ع ،.گلمحمدی ر ،.رفعتیح .و ایمانیفوالدی ع،.
 .1391فراوانی سویههای استافیلوکوکوس اورئوس جدا
شده از عفونتهای منجر به زخم و تعیین الگوی
حساسیت دارویی در بیماران مراجعه کننده به
بیمارستان بقیه اهلل عج تهران  .86_1385مجله علمی
دانشگاه علوم پزشکی گرگان .135-140 :)3(14

.6

.7

.8

.9

7

حسن نژاد بی باالن م ،.جاوید ن ،.صامت م ،.شاکری ف.
و قائمی ع .1394 ،.مقایسه میزان تشکیل بیوفیلم با
برخی از شاخصهای فنوتیپی و ژنوتیپی
استافیلوکوکوس اورئوس .مجله علوم آزمایشگاهی
دانشکده پیراپزشکی گرگان .7-1:)3( 8
شهینا ،م .و خاکسار ،ر .1391 ،.بررسی اثر ضد میکروبی
و روشهای تعیین حداقل غلظت بازدارندگی اسانس های
گیاهی بر باکتری های پاتوژن .مجله علوم تغذیه و
صنایع غذایی ایران .955-949 :)5( 7
متوسل م ،.اخوت م ،.زمردیان ک .و فرشاد ش.1393 ،.
اثر ضد میکروبی عصاره آویشن شیرازی بر
استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین .طب
جنوب .906-900:)5( 17
صادق زاده ،ل ،.سفیدکن ،ف .و اولیا پ .1385 ،.بررسی
ترکیب و خواص ضدمیکروبی اسانس آویشن شیرازی
( ،)Zataria mulrifolraپژوهش و سازندگی :)2(19
.56-52
عزیزخانی ،م ،.میثاقی ،ع ،.آخوند زاده بستی ،ا،.
نصرآبادی ،ح .و حسینی ،ه .1391 .بررسی اثر اسانس
آویشن شیرازی بر رشد و تولید انتروتوکسین  Eباکتری
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