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ها مخاطي بدن انسان   به طور طبيعي بر رو پوست و غشاءاستافيلوكوكوس اپيدرميديس ها باکتر سلول :فاهدا  وزمينه

توانايي تشکيل بيوفيلم نقش . باشد مي) ها بيمارستاني عفونت (nosocomialها  نتکند و نيز يکي از عوامل مهم عفو زندگي مي

، برا درمان عفونت بيوتيک ها از دسته آنتي کينولون. مهمي در ويروالنس اين باکتر دارد ها  هايي هستند که برا ساليان متماد

ها ساکن ساختارها  با توجه به مقاومت برتر سلول. ده اند به کار برده شاستافيلوكوكوس اپيدرميديسادرار ايجاد شده توسط 

ها بومي مولد بيوفيلم  ها پالنکتونيک، مطالعه مقاومت باال سويه ها در مقايسه با سلول بيوتيک بيوفيلمي نسبت به آنتي

   .  بررسي قرار گرفت هدف ايناستافيلوكوكوس اپيدرميديس

 بومي از بيماران مبتال به عفونت ادرار جدا شد و همچنـين             ستافيلوكوكوس اپيدرميديس ا ايزوله   ١٠در اين پژوهش،     :بررسيروش  

هـا   ها بوسـيله آزمـايش   شناسايي ايزوله. به عنوان کنترل به کار رفت PTCC 1435 استافيلوکوکوس اپيدرميديسسويه استاندارد 

بيوتيـک کينولـوني     آنتي٣ا سنجش حساسيت باکتر عليه ه به دنبال آن آزمون. مورفولوژيک و بيوشيميايي مورد تاييد قرار گرفت 

 و تهيـه  )Kirby – Baure(گـذار    بـه دو روش ديـسک  (NA) ناليديکسيک اسيد و(OFX)، افلوکساسين(CP) )سيپروفلوکساسين(

  .  انجام شد) Broth dilution test(غلظت در لوله 

 ۱۰هـا بـرا    ايـن آنتـي بيوتيـک    MIC    ( Minimum  Inhibitory  Concentration )ميانگين حداقل تـراکم  بازدارنـده   :ها يافته

و ناليديکـسيک اسـيد   lµ/gµ   ۵۳/۱۱، افلوکساسين  lµ/gµ  ۳۷۵/۷سيپروفلوکساسين  : ايزوله بدست آمده به اين صورت بدست آمد     

lµ/gµ   ۲/۲۵۹ .    ها، بيوفيلم به دست آمـد  ايزولهسپس مدلي تجربي برا توليد بيوفيلم در شرايط آزمايشگاهي طراحي شد و از اين .

 بيوتيک آنتيبيوفيلم افزايش مقاومت نسبت به اين مدل تجربي  .  ها  تعيين شد     ايزوله بيوتيک عليه شکل بيوفيلم      آنتي ٣ اين   MICسپس  

آنتي MIC ميانگين .  برابر در مقابل سيپروفلوکساسين۱۸ برابر افزايش مقاومت در برابر ناليديکسيک اسيد تا ۱۵از : ها را نشان داد

  lµ/gµ  ۴/۱۲۸ ، lµ/gµ ايزوله به ترتيب برابـر  ۱۰ليه شکل بيوفيلمع ها سيپروفلوکساسين، افلوکساسين، ناليديکسيک اسيد بيوتيک

  .  بودlµ/gµ  ۴/۳۹۴۲  و  ۸/۱۷۷

ها كينولوني مختلف در ساختار بيوفيلم نسبت به          بيوتيك   افزايش مقاومت در مقابل آنتي     استافيلوكوكوس اپيدرميديس   :گيري  نتيجه

هـا مـشابه در ديگـر         بومي با نتايج حاصل از پـژوهش      سويه ها    رو   برنتايج حاصل از اين پژوهش      . شكل پالنكتونيك نشان داد   

   .ها ادرار ناشي از بيوفيلم تاکيد دارد ها در درمان عفونت آنتي بيوتيکواني دارد و بر مصرف دوز کافي ا همخسويه ه

  نولوني، ک ادرارلم، عفونتيوفي، بسيديدرميلوکوکوس اپياستاف  باکتر:كليدواژه ها
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  : مقدمه 

 شکل بوده که ي گرم مثبت و کرويها يها باکتر وسلوکوکياستاف

ن يا). a-۱شكل (رند ي گي قرار ميمظ نامنيشه هابه صورت خو

ت ي فعاليافته و داراير ي کشت تکثيط هايها در مح يباکتر

ر کرده و يها را تخم دراتيکربوه،  هستنديدي شديکيولـمتاب

    . کنند يد ميتول ) ييطال( تا زرد پررنگ دي به رنگ سفييها گمانيپ

 گونه عمده آن ۳. د  گونه را در بردار۳۲لوکوک حداقل يجنس استاف

رئوس لوکوکوس اويت دارند شامل استافي اهميکه در پزشک

)s.aureus(  ،سيديدرميلوکوکوس اپياستاف )S.epidermidis(  

 ي م)S.saprophyticus( کوسيتيلوکوکوس ساپروفياستافو 

  .) ۱(باشند 

ولي  باشد ي پوست ميعي جزء فلور طبسيديدرميلوکوکوس اپياستاف

 .)۲( ب ايجاد عفونت هايي مي شودب بيوفيلم سگاهي با تشكيل

ا، آنتي بادي ها و ـه اكتري را در برابر آنتي بيوتيكـوفيلم، بـبي

 کواگوالز  اين باكتري.)۴و۳(  مقاوم مي كندهاي فاگوسيتر سلول

 .)۵( باشند ي ميتول منفي مان و، ترهالوزي منفDNase ،د نکردهيتول

 را يعات چرکي ضايه اما گاهد کردي به ندرت چرک تولين باکتريا

 يها يماريا بيا قلب و عروق ي ي ارتوپديبعد از اعمال جراح

ن يهمچن.  کنديجاد مي ايمني ايي را در افراد مبتال به نارسايگريد

 که از سوند  مي شوديجاد عفونت در افرادي باعث اين باکتريا

 سيديدرميلوکوکوس اپياستاف) ۶و۲و۱( کنند ي استفاده ميادرار

 جدا شده مسبب يياـي باکترياـه هـن گونين و فراوان تريهمترم

. )۸و۷( است nosocomial)(  خون بيمارستانيياـه ونتـعف

سم ها يکروارگاني هستند که توسط مييايميها مواد ش کيوتي بيآنت

وقف ساخته ـا را متـسم هيکروارگانير مي شوند و رشد سايد ميتول

ولون ها از دسته ـنيک. ) ۹(رند ـ بين مـيام آنها را از بـا سرانجـي

 جهت درمان يان متمادي سالي هستند که براييها کيوتي بيآنت

 محل اثر .)۹(  شوندي بکار برده ميرارتگاه اد دسيعفونت ها

 و  باشدي مIVزومراز ي و توپواDNA gyraseم ينولون ها، آنزيک

 ند شوي ميراز باعث مهار همانند سازي جDNAنولون ها با مهار يک

ها در برابر س لوکوکويل مقاومت استافي از داليکي .)۱۲و۱۱و۱۰(

همه  (grlA و gyrA يها ه ژنـون ها، جهش در منطقـولـنيک

 و ئوساورلوکوکوس ياستاف (grlBو  gyrB يها و ژن) ه هايسو

لوکوکوس ياستاف .)۱۳(  باشديم) سيديدرميلوکوکوس اپياستاف

 کند که باعث يد ميول تيد خارج سلولي ساکاري پلسيديدرمياپ

ن ي ايجاد عفونت هايلم در ايوفين بيا  شود ويملم يوفيل بيتشک

لم نه تنها يوفـيب .)۱۵و۱۴( باشدمي  موثرار ـي بسيرـباکت

 محافظت يمار بهداشتيل دهنده آن را از تي تشکيسم هايکروارگانيم

  ).۱۶(  استيکي مبادله مواد ژنتي براي کند بلکه محليم

 در حالت بيوفيلم استافيلوكوكوس اپيدرميديس نکهبا توجه به اي

ها نسبت به حالت  بيوتيک داراي مقاومت بيشتري در مقابل آنتي

 MIC) Minimum Inhibitoryباشد، بررسي  پالنکتونيک مي

Concentration(هاي کينولون  بيوتيک  آنتي) ،سيپروفلوکساسين

رمان کننده هاي د بيوتيک آنتي) (افلوکساسين و ناليديکسيک اسيد

عليه حالت پالنکتونيک و همچنين ) عفونت ادراري استافيلوکوکي

 و دوز مؤثر MICحالت بيوفيلم اين باکتري بررسي شد تا بتوان 

هاي بومي اين باکتري  ها را براي از بين بردن سويه بيوتيک اين آنتي

هدف از انجام اين پژوهش عالوه . در شکل بيوفيلم به دست آورد

معرفي دوز موثر آنتي بيوتيک هاي کينولوني، هشدار بر کمک به 

ديگري در زمينه افزايش مقاومت آنتي بيوتيکي در ميان سويه هاي 

 بوده استافيلوكوكوس اپيدرميديسبيماريزاي فرصت طلب باکتري 

اين هشدار از يک سويه بايد در تعيين دوز موثر دارو مورد . است

ارگيري روش هاي موثر توجه قرار گيرد و از سويه ديگر بر بک

بهداشتي به منظور پيشگيري از رخداد آلودگي به هنگام اعمال 

  .جراحي و يا انواع ديگر مواجهه با بيماران تاکيد  مي نمايد

  :ها  مواد و روش

 از سيديدرميلوکوکوس اپياستافه ي سو۱۰ق ين تحقيدر ا: ه نمونهيته

ه استاندارد يون سي جدا شد وهمچنيماران مبتال به عفونت ادراريب

 از سازمان پژوهش  PTCC 1435 سيديدرمي اپلوکوکوسياستاف

  . ه شديران تهي اي و صنعتي علميها

ن به يافلوکساس ن ويپروفلوکساسيک سيوتي بيآنت: کيوتي بيه آنتيته

ک يوتي بيد و آنتيه گردي رازک تهيصورت پودر از شرکت داروساز

  . ه شديبرز دارو تهد به صورت پودر از شرکت اليک اسيکسيدينال

 خنک، دور از نور و در مجاورت يه در جاين پودرها پس از تهيا

  . شدنديکاژل نگهداريليجاذب رطوبت س

در : کيوتي بي نسبت به آنتت باکتري سنجش حساسها آزمون

  .  روش استفاده شد۲ق از ين تحقيا

 )Kirby –Bauer –Disk Method( سک گذاريروش د

ل که يک لوله استرين روش ، در يدر ا: ن آگارنتويط مولر هيدر مح

 ) براثنتون يمولر ه (MHBط کشت يتر  محي ليلي م۲-۳ يحاو

 مورد نظر ي باکتر ساعته۲۴ ي هايک لوپ از کلني، بود

گردد ، به منظور استاندارد کنواخت يکر شد تا ي و شسوسپانسيون

 ۵/۰ ه شده با لوله شمارهي تهيکروبيون مي سوسپانسورتدک ،نمودن

 کدورت بر مک فارلند برا۵/۰کدورت لوله .  شدتنظيمارلند فک م
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سپس با کمک .  باشدي سلول م۵/۱× ۱۰۸  يبيتعداد تقر

 يبر روه شده برداشت شد و يون تهيل از سوسپانسي استربسوآ

بصورت متراکم کشت داده شد ) نتون آگاريمولر ه (MHAط يمح

ت فاصله يط با رعاي محي بر رو ي آنتي بيوتيكيها سکيسپس د

 درجه ۳۷ يما دت ها دريگر گذاشته شد سپس پليکديها از  سکيد

ن يبعد از ا.  شدندگرما گذاري  ساعت۱۸-۲۴سانتي گراد به مدت 

  .)۱۷(  شديري عدم رشد با خط کش اندازه گلهها مدت زمان قطر

 Broth dilution( قت در لولهره ي به روش تهMICن ييتع

test(: ن يي تعيابرMICت قره يها از روش ته کيوتي بين آنتي ا

 در اين روش .)۱۸( استفاده شد)Broth dilution test( در لوله

 stock لوله استفاده شد و سري رقت آنتي بيوتيكي از محلول ۱۸از 

در ( ميكرو گرم در ميلي ليتر تهيه شد ۲۰۴۸ بيوتيك با غلظت يآنت

سپس به هر ) بيوتيك وجود داشت ميلي ليتر محلول آنتي ۱هر لوله 

ml ميلي ليتر از سوسپانسيون باكتري با كدورت ۱لوله 
CFU۱۰۵ كه 

سپس لوله ها به .  تهيه شده بود اضافه گرديدMHBدر محيط 

نتايج پس از .  قرار داده شدند oC ۳۷ ساعت در انكوباتور۲۴مدت 

ه رقت كه شفاف اولين لول.  ساعت مورد بررسي قرار گرفت۲۴

  . در نظر گرفته شدMICمانده بود به عنوان 

 به طول ي از سوند ادراريلم از قطعاتيوفيد بي توليبرا: لميوفيد بيتول

کل ياژ ني آليم هاي متر از جنس التکس استفاده شد و از سي سانت۱

 در ي باکتريو کروم به عنوان داربست استفاده شد و مجاور ساز

 cc۹۰ ي حاوcc۲۵۰چ دار ي در پي هاسطح بستر درون فالسک

ن يدر ا. ط مختلف صورت گرفتي شرا۱۸ط کشت براث در يمح

ه يلم، سويوفيد بينه توليط بهي بدست آوردن شرايپژوهش برا

ط ي مح۲ط ي تحت شراPTCC 1435 سيديدرميلوکوکوس اپياستاف

نتون يمولر هو  Trypton soy broth (TSB)کشت مختلف 

کر دار با يکر، شيبدون ش oC ۳۷باتور  و در انکو)MHB(براث 

 يها  مدت زماني و طrpm۱۸۰کردار با دور ي و شrpm۱۲۰دور 

ح يلم قرار گرفت مقدار تلقيوفيد بي تولي ساعت برا۷۲ و ۴۸ ، ۲۴

 در يون باکتري سوسپانسml۱۰ط ذکر شده ، ي در همه شرايباکتر

 در ۱۰۷  يبي با کدورت تقرTSBا ي MHBط کشت يمح

ب ين ترتيبه ا.  بودTSBا ي MHBط کشت ي محcc ۹۰ يفالسک حاو

 با کدورت يون باکتري سوسپانسcc ۱۰۰ يهر فانل حاو

 ۴۸ ، ۲۴ يها پس از گذشت مدت زمان.  شد۱۰۶ يبيتقر

 توسط ي سوند ادراريلم بر رويوفيل بي ساعت ، وجود و تشک۷۲ و

ط ي محيکشت بررو سوند و ي روش برداشت نمونه از رو۲

MHB ا يTSBک ي فنول سولفوريتومترفرو آگار و روش اسپکت

  . ده شديد سنجياس

 مدت زمان ين روش بعد از طيدر ا: روش برداشت نمونه از سوند

رون آورده يل بيک پنس استريمورد نظر، سوند از فالسک توسط 

 يها يجهت شسته شدن باکتر(ل يشد وتوسط آب مقطر استر

ل ي استرب بار شستشو داده شد سپس توسط سوا۳ )کيپالنکتون

شد،  ب سوند محکم اسکرايل رويمرطوب شده با آب مقطر استر

  MHAط ي محي حاويت هاي پلي بر روبن سوايسپس توسط ا

ت ها ي ساعت که پل۲۴صورت گرفت، بعد از  آگار کشت TSBا ي

.  قرار گرفتنديقرار داده شدند، مورد بررس oC ۳۷در انکوباتور 

 ساعت نشان دهنده وجود ۲۴ط آگار پس از ي محيد بر رورش

  .  بودي سوند ادراريلم بر رويوفيب

ن يت ايحساس: ديک اسي فنول سولفوروفتومتررروش اسپکت

  .  باشد ي م۲۰۰  گلوکز در ۱- ۶۰ روش 

د ي  و اس)(فنول : ن روش شامل ي موجود در ايها معرف

 ي، پلسيديدرميلوکوکوس اپياستاف .باشد يظ ميک غليسولفور

د باعث بهم ي ساکارين پلي کند که ايد مي توليد خارج سلوليساکار

پس از .  شوديم مليوفيد بيگر و توليکديها به  ياکتردن بيچسب

 ي طراحيلم در مدل تجربيوفيد بي تولي الزم برايها مدت زمان

 بار شستشو ۳ده و پس از شده، سوندها از فالسک ها خارج ش

ل منتقل شدند ي استريک درون لوله ايل هر يتوسط آب مقطر استر

ک از لوله ها اضافه شد و يل به هر ي آب مقطر استر۲۰۰مقدار 

قه ي دق۱۰ه مدت ـه اضافه شد و بـه هر لولـب% ۵ فنول ۲۰۰ 

 ۳۰شت مدت زمان د و گذيک شديبعد از ش نمونه ها رها شدند و

توسط دستگاه  ها، جاد شده در محلوليقه جذب رنگ زرد ايدق

ن رنگ زرد يا.  خوانده شدnm۴۹۰وفتومتر در طول موج راسپکت

ن يدن مقدار گلوکز اي سنجيبرا. لم استيوفيل بينشان دهنده تشک

کروگرم ي م۱-۱۰۰جذب ها، نمودار استاندارد گلوکز بر اساس 

لم نمونه ها يوفيل بيو مقدار تشک. ه شدي تهتريکرولي م۲۰۰گلوکز در 

ط يمشخص شد که شرا ج بدست آمده،يبا توجه به نتا .بدست آمد

 شده ما به صورت ي طراحيلم در مدل تجربيوفيد بينه توليبه

ن وبد ،oC ۳۷ در انکوباتور گرما گذاريو  TSBط ياستفاده از مح

ست پس از بد.  باشدي ساعت م۷۲ مدت زمان ي برا شدن،کيش

 تحت يماستانيه بي سو۱۰ تعداد ،لم يوفيد بينه توليط بهيآوردن شرا

  . لم کردنديوفيد بينه قرار گرفتند و توليط بهين شرايا

: هايلم باکتريوفي ب بر رونولوي ک هاکيوتي بي آنتMICن ييتع

ک ي شکل پالنکتوندرتک يوي بي آنتMIC ين مرحله غلظت هايدر ا
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ل شده بر ي تشکيلم هايوفي ب بر روي،MIC غلظت باالتر از ۱۰و 

 ۱۱ ه،ي هر سوين روش برايدر ا. ش شدي آزماي سوند ادراريرو

لم يوفيد بي متر برداشته وتولي سانت۵/۱ با طول يقطعه سوند ادرار

چ دار برداشته ي در پك فالس۱۱سپس . نه انجام شديط بهيتحت شرا

سک  که هر فاليه شد به صورتي تهيکيوتي بي رقت آنتيشد سر

ط يتر محي ليلي م۲۰ک و يوتي بيتر محلول آنتي ليلي م۲۰ يحاو

در هر فالسک  يکيوتي بينتون براث بود و غلظت آنتيمولر هکشت 

 غلظت ي حاون فالسکيآخر.  بودينصف غلظت فالسک قبل

MICسپس هر .  بوديک باکتري شکل پالنکتونيک برايوتي بي آنت

 يها يسته شدن باکتر شي بار شستشو برا۳قطعه از سوند پس از 

 ساعت در ۲۴ک فالسک منتقل شد و به مدت يک به يپالنکتون

 ي فالسکاولين ساعت، ۲۴پس از .  شدندينگهدار oC ۳۷انکوباتور 

ن سوند موجود در آن پس از ي مانده بود و همچنيکه شفاف باق

ط آگار رشد ي محيل وکشت بر روي استرب کردن با سواباسکرا

الزم به ذکر است که کدورت . دين گردييتع MIC عنوان نکرد، به

 يلم در برابر آنتيوفيجاد شده در فالسک ها به علت مقاومت بيا

ط براث يلم و رشد در محيوفي از بييها ک و کنده شدن قسمتيوتيب

  .  باشديم

  :يافته ها

: نولوني کها کيوتي بيه ها نسبت به آنتيت سوين حساسييتع

ه عدم رشد مشخص شد لها  قطريري با اندازه گ ساعت۲۴بعد از 

نسبت به ن يروفلوکساسپي به سيشتريت بيه ها حساسيکه سو

ت به ن نسبي به افلوکساسيشتريت بين و حساسيافلوکساس

ه ها نسبت به ير سوـ اکث.د نشان دادندـيک اسـيکسيدينال

 يمارستاني بيه هاـين سويهمچن. اوم بودندـد مقـيک اسـيکسيدينال

 ي، نسبت به آنت PTCC 1435ه استاندارد ـي سواـايسه بـدر مق

  ).۱جدول( ها مقاوم تر بودند کيوتيب

 ساعت، ۲۴بعد از : نولوني کها کيوتي بي آنتMICن ييتع

 در نظر MIC مانده بود به عنوان ي که شفاف باقين لوله ايآخر

 PTCC 1435ه ي سويها برا کيوتي بين آنتي اMIC. گرفته شد

قت ر با ۱۵ن، لوله شماره يپروفلوکساسيک سيوتي بي آنتيبرا: برابر

 قت ر با ۱۴ن، لوله شماره يلوکساسف اي برا،۰۶۲۵/۰ 

 ۳۲ قت ر با ۶د لوله شماره يک اسيکسيدي نالي و برا۱۲۵/۰

 ذکر شده است که ۲ در جدول يمارستاني بيه هاي سوMIC. بود

ه استاندارد يه ها نسبت به سوين سوين انشان دهنده مقاوم تر بود

PTCC 1435 بود .  

لم در يوفيد بي تولي که برايط مختلفيبا توجه به شرا: لميوفيد بيتول

نسبت به  TSBط ي در محينظر گرفته شد، مشخص شد که باکتر

 شامل TSBط ي مح. کنديد مي توليشتريلم بيوفي، بMHBط يمح

 يم ميد سدي، گلوکز و کلرsoy mealن، پپتون از يکازئ پپتون از

ز شده و يدورلين هيشامل عصاره گوشت، کازئ MHBط يمح. باشد

ط ي با استفاده از گلوکز موجود در محي پس باکتر.نشاسته است

TSBن يهمچن. کند يد مي توليشتري بيد خارج سلوليار ساکي ، پل

د ي قادر به توليک شدن، باکتريشتر و عدم شيبا گذشت مدت زمان ب

ه استاندارد يلم توسط سويوفيد بيمقدار تول.  باشدي ميشتريم بليوفيب

PTCC 1435 ن مقدار يهمچن  و۳ط مختلف در جدول يدر شرا

 در يمارستاني بيه هاينه توسط سويط بهيلم تحت شرايوفيد بيتول

  .  ذکر شده است۴جدول 

لم يوفي شکل بعليه  ينولوني کها کيوتي بي آنتMIC عيينت

ها  کيوتي بي آنتMIC ساعت مشخص شد که ۲۴بعد از : باکتر

 سيديدرميلوکوکوس اپياستاف يه هايلم سويوفـي شکل بيبر رو

ن ي اMICشتر نسبت به ي بيا حتي برابر و ۱۵-۱۸ مورد آزمايش

 يه هايک سوي شکل پالنکتونعليها ـه کيوتـي بيآنت

لم در يوفـيه ها در شکل بـي و سوبود سيديدرميلوکوکوس اپياستاف

  .)۴جدول ( ادند دي نشان ميشتريها، مقاومت ب کيوتي بي آنتمقابل

  

  

   آنتي بيوگرام نمونه ها به روش ديسک ديفيوژن:۱جدول 

 )Kirby –Baure(   
 ناليديکسيک اسيد افلوکساسين سيپروفلوکساسين سويه ها

PTCC 
1435 

mm ۲۵      S mm ۲۰      S mm ۱۲        * 

 *        mm ۲۱      S mm ۱۷      S mm ۱۰ ۱سويه  

 *        mm ۲۳      S mm ۱۹      S mm ۱۲ ۲سويه  

 Rعدم هاله       mm ۱۷      S mm ۱۴      S ۳سويه  

      mm ۲۰      S mm ۱۷      S mm ۹ ۴سويه  

*   

 Rعدم هاله       mm ۱۸      S mm ۱۴      S ۵سويه  

    *        mm ۱۷      S mm ۱۵      S mm ۱۱ ۶سويه  

 Rعدم هاله       mm ۱۹      S mm ۱۶      S ۷سويه  

 Rعدم هاله       mm ۱۶      S mm ۱۴      S ۸سويه  

 Rعدم هاله       mm ۱۴      S mm ۱۳      S ۹سويه  

 *        mm ۲۲      S mm ۱۸      S mm ۱۰  ۱۰سويه 

S:       نيمه حساس: *حساس    R :مقاوم  
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  )Broth dilution test(ها عليه  شکل پالنکتونيک سويه ها به روش تهيه رقت در لوله   آنتي بيوتيکMIC :۲جدول 

 ديک اسيکسيدينال نيافلوکساس نيپروفلوکساسيس سويه ها
PTCC 1435 ۰۶۲۵/۰ ۱۲۵/۰ ۳۲ 

 ۶۴ ۲۵/۰ ۵/۰ ۱ه  سوي

 ۳۲ ۱۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲ه سوي

 ۱۲۸ ۱۶ ۸ ۳ه سوي

 ۱۲۸ ۲ ۵/۰ ۴ه سوي

 ۲۵۶ ۸ ۴ ۵ه سوي

 ۶۴ ۱۶ ۸ ۶ه سوي

 ۵۱۲ ۸ ۴ ۷ه سوي

 ۲۵۶ ۳۲ ۱۶ ۸ه سوي

 ۱۰۲۴ ۳۲ ۳۲ ۹ه  سوي

 ۱۲۸ ۱ ۵/۰ ۱۰ سويه

  

  

  

  

 تاندار  بر اساس نمودار اسPTCCدر شرايط مختلف از سويه ) تشکيل بيوفيلم( مقدار تشكيل پلي ساكاريد نمونه ها :۳ جدول

  

 محيط كشت
شيكر با دور  بدون شيكر

rpm۱۲۰ 
شيكر با دور 

rpm۱۸۰ 
 (h)زمان

۷۲/۵۳ ۸۴/۴۷ ۱۱/۳۹ h۲۴ 

۴۹/۷۰ ۸۲/۶۳ ۹۰/۵۹ h۴۸ TSB 
۳۷/۹۱ ۹۲/۶۸ ۴۱/۴۹ h۷۲ 

۶۶/۱ ۱۷/۱ ۹۸/۰  h۲۴ 

۳۳/۳۳ ۵۶/۲۱ ۹۴/۱۷ h۴۸ MHB 
۵۸/۶۰ ۵۳/۴۳ ۴۱/۳۴ h۷۲ 
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   ها به روش تهيه رقتهاي كينولوني بر روي شکل بيوفيلم سويه آنتي بيوتيک MICلم سويه ها تحت شرايط بهينه و  مقدار توليد بيوفي:۴جدول 

MIC آنتي بيوتيکهاي كينولوني بر روي شکل بيوفيلم سويه ها به روش

  . هيه رقتت
  سويه ها

ل يپلي ساكاريد تشکتوليد مقدار

بر تحت شرايط بهينه لم يوفيدهنده ب

  استانداردياساس منحن

  
 نيپروفلوکساسيس

 

  نيافلوکساس

 

  ديک اسيکسيدينال

 
PTCC 1435 ۳۷/۹۱ ۱ ۲ ۵۱۲ 

 ۲۰۴۸ ۸ ۸ ۲۵/۸۷ ۱  سويه

 ۵۱۲ ۲ ۸ ۷۲/۷۸ ۲ سويه

 ۲۰۴۸ ۲۵۶ ۲۵۶ ۲۹/۹۰ ۳ سويه

 ۲۰۴۸ ۳۲ ۱۶ ۲۱/۶۹ ۴ سويه

 ۲۰۴۸ ۶۴ ۶۴ ۳۳/۸۸ ۵ سويه

 ۱۰۲۴ ۲۵۶ ۱۲۸ ۷۲/۷۸ ۶ سويه

 ۸۱۹۲ ۱۲۸ ۳۲ ۹۶/۸۶ ۷ سويه

 ۴۰۹۶ ۵۱۲ ۲۵۶ ۹۰ ۸ سويه

 ۱۶۳۸۴ ۵۱۲ ۵۱۲ ۱۵/۹۲ ۹  سويه

 ۱۰۲۴ ۸ ۴ ۸۰/۶۴ ۱۰ سويه

   ساعت۷۲ و مدت زمان c۳۷ ، انكوباتور TSBاستفاده از محيط : شرايط بهينه 

  

  :بحث

در  يديساستافيلوكوكوس اپيدرم باکتريايي لميوفيت بيه اهمبا توجه ب

، عفونت در ي ادراريها ل عفونتي از قبي عفونيها يماريجاد بيا

خون بيمارستاني  يها ، عفونتي قلب مصنوعيچه هايدر

)nosocomial(يها کيوتي بي اثر آنتين پژوهش بررسي، در ا 

 با MICن يسه اي و مقاين باکتريلم ايوفي شکل بينولون بر رويک

MICين باکتريک اي شکل پالنکتونيها بر رو کيوتي بين آنتي ا 

لم از يوفيد بينه توليط بهين شرايو همچن. رار گرفت قيمورد بررس

ن مطالعه ، از يدر ا.  شدي بررسيشگاهيط آزماي در شراين باکتريا

ا عدم ين مدت زمان و وجود ي و همچنTSBا ي MHBط يدو مح

  .  شديلم بررسيوفيد بي تولي براينگکي شوجود

 انجام ۱۹۹۲ و همکاران در سال Hussain M که يپژوهش در

) هوا(د اثرات متفاوت شرايط محيطي شامل تراکم گاز اکسيژن دادن

دي اکسيد کربن و ترکيب کشت بر توليد بيوفيلم را بررسي  و

 جدا) يخارج ديساکاري پل (مقدار لعاب نشان داد که نتايج. کردند

 در شده داده  کشتاستافيلوكوكوس اپيدرميديس هيسو ک ياز شده

 حضور در  )HHW( معينيي ايميش  سنتزي با ترکيبطيمح کي

 و HHW لعاب در هر دو محيط  نسبت به  مقدار توليد اينهوا

 در )SDF) Synthetic dialysis fluidمحيط سنتزي دياليزي  

 سطح ک يوجود .بودناچيز  CO2  %5 به همراه  هوا حضور

 TSB طيمح در کشتي ط در  CO2ي کيولوژيزيف

(Tryptonsoy broth)، توليد . کردي ريجلوگل لعاب يتشک از

ع ي ماو TSB در اما شد داده حيترج HHW و SDF  در بيوفيلم

 هوا کهي قت  و(Peritoneal dialysis fluid) ز شده صفاقيياليد

  .) ۱۶( شد فيضع شد، استفاده CO2  5% با

سودوموناس پ يلم از باکتريوفيد بي توليگر براي ديدر پژوهش

   .)۱۹( استفاده شدTSBط کشت ياز مح نوزايروجئآ

 نسبت به کشته يلم به طور ضروريوفيک بيها در  ت سلولياکثر

ک ي با يستند و وقتيک مقاوم ني پالنکتونيها شدن نسبت به سلول

 با رشد آهسته را بکشد يها  تواند سلوليک کشنده که ميوتي بيآنت

 کننده، يداري پاياه رند، سلولمي يع ميمار شوند، به طور سريت

ک که رشد آنها يوتي بيک آنتيله حضور ي و بوسمانند ي ميزنده باق

  .) ۲۱و۲۰( مانندي مي کند ، باقيرا مهار م
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 يها يترگر نشان داده شده که مقاومت باکيدر مطالعه د

 در سيديدرميلوکوکوس اپيفاستا  ورئوساووکوس ـليافـاست

لم يوفيه مقاومت آنها در بـسخته نسبت بي درهم گيلم هاـيوفـيب

در . ها برابر است کيوتي بيآنتMIC  يها تظم در غلـ ساليها

سخته به ي درهم گيلم هايوفي ها در بي باالتر، باکتريها تـغلظ

لم سالم يوفي که در بيي نسبت به آنهايطور قابل توجه مقاومت کمتر

 يها اما نسبت به سلول )P<0/001( هستند نشان دادند

 نشان  Quinupristin/dalfopristin. ک مقاوم تر بودنديپالنکتون

 درهم يلم هايوفي بيها ت در مقابل سلولين فعاليدادند که بهتر

 ۵۰۰ن در يسي است و وانکوماMICS ي بااليها سخته در غلظتيگ

  دريشتريت بي فعالي ، به طور قابل توجه دارا ۱۰۰۰و 

ن يليس ين و حساس به متيليس ي مقاوم به متيلم هايوفيمقابل ب

  .)۲۲(  بودسيديدرميلوکوکوس اپياستاف و  آرئوسلوکوکوسياستاف

  :گيري نتيجه

بيوتيک ها را  مدل تجربي بيوفيلم، افزايش مقاومت نسبت به اين آنتي

 برابر افزايش ۱۸ برابر در مقابل ناليديکسيک اسيد تا ۱۵از : نشان داد

بازدارنده   تراکم حداقلميانگين . در برابر سپروفلوکساسينمقاومت 

(Minimum  Inhibitory  Concentration ) MIC اين  

 ايزوله بدست آمده به اين صورت بدست ۱۰ها براي  آنتي بيوتيک

، براي lµ/gµ ۳۷۵/۷براي آنتي بيوتيک سيپروفلوکساسين  : آمد

  lµ/gµ و براي ناليديکسيک اسيد lµ/gµ ۵۳/۱۱افلوکساسين  

آنتي بيوتيکهاي سيپروفلوکساسين،  MIC ميانگين .  ۲/۲۵۹

 ايزوله به ۱۰عليه شکل بيوفيلم   افلوکساسين و ناليديکسيک اسيد 

 lµ/gµ ۴/۳۹۴۲ و lµ/gµ ۴/۱۲۸ ، lµ/gµ ۸/۱۷۷ترتيب برابر 

  . بود

همچنين شرايط بهينه توليد بيوفيلم از اين باکتري در شرايط 

در محيط  استافيلوکوکوس اپيدرميديس. آزمايشگاهي بررسي شد

TSB قادر به توليد بيوفيلم بيشتري نسبت به محيط ،MHBبود  .

بعالوه اين باکتري در مدت زمان بيشتر و همچنين در انکوباتور 

، بيوفيلم بيشتري توليد کرد و هر )در حالت سکون(بدون شيکر 

 rpm نسبت به rpm۱۸۰(چقدر که مقدار دور شيکر باالتر بود 

  .ي به دست آمد، مقدار بيوفيلم کمتر)۱۲۰
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