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Background and Aims: Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic pathogen for humans 

with multiple virulence factors. The aim of this study was to investigate the effect of 

Saccharomyces cerevisiae lysates and supernatants on biofilm alginate factors. 

Materials and Methods: The supernatant and lysate were extracted from the native strain 

of Saccharomyces cerevisiae and turned into dry powder. P. aeruginosa PAO1 and M 8821 

strains were treated by supernatant and lysate extracts , and then production of biofilm and 

alginate by PAO1 and M 8821 strains , respectively, were evaluated. Supernatant with 1/2 MIC 

concentration in both experiments and all concentrations of lysates in biofilm test and the highest 

concentration of lysates in alginate test were used. 

Results: Supernatant of S. cerevisiae at concentration of 1/2 MIC (0.512 mg / ml) 

significantly (P <0.05 ) reduced the production of alginate by P. aeruginosa 8821 M strain, but 

did not affect on biofilm production by P. aeruginosa PAO1 strain. All concentrations and the 

highest concentration of lysate extract (8.192 mg / ml), respectively, significantly (P<0.05 ) 

reduced the production of biofilms by PAO1 strain and alginate by 8821 M strain. 

Conclusions: This study showed that S. cerevisiae has a good potential for inhibiting 

bacterial pathogenicity, but more studies are needed. 
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طلب برای انسان است. زای متعدد، یک پاتوژن فرصتاز عوامل بیماری استفاده با سودوموناس آئروژینوزا :زمینه و هدف

دهد. در این مطالعه به بررسی اثر ها نشان میبیوتیکمنظور مقاومت در برابر آنتیهای چشمگیری بهظرفیت روژینوزاسودوموناس آئ

 بر تولید بیوفیلم و آلژینات پرداخته شده است. ساکارومایسس سرویزیهلیزات و مایع رویی کشت 

تهیه و با دستگاه  سرویزیه ساکارومایسسی از سویۀ بومی عصارۀ مایع رویی کشت و نیز محلول لیز سلول ابتدا :کار روش و مواد

اضافه شد و   M 8821و سویۀ PAO1سویۀ  سودوموناس آئروژینوزا روتاری به پودر خشک تبدیل شد. سپس عصاره به کشت باکتری

  OD ق خواندنسنجی و از طریبا روش رنگ M8821آلژینات از طریق سویۀ  و PAO1 ترتیب میزان تولید بیوفیلم با سویۀبه

شده از لیز یهتهی هاغلظتهر دو آزمایش و از تمامی  در MIC 2/1یری شد. برای این منظور از مایع رویی کشت با غلظت گاندازه

 در آزمایش تشکیل بیوفیلم و از باالترین غلظت آن در آزمایش آلژینات استفاده شد. سلولی

( P < 05/0صورت معناداری )( بهmg/ml 512/0) MIC 2/1 ر غلظتد ساکارومایسس سرویزیهمایع رویی کشت  ها:یافته

اثری  PAO1 سویۀ سودوموناس آئروژینوزاشد؛ اما بر بیوفیلم  M 8821سویۀ  سودوموناس آئروژینوزاآلژینات  منجر به کاهش تولید

( منجر به > P 05/0ناداری )صورت معشده بههای تهیههمچنین محلول حاصل از لیز سلولی این مخمر در تمامی غلظت نداشت.

( آن منجر mg/ml 1920/8شد. از سوی دیگر باالترین غلظت ) PAO1سویه  سودوموناس آئروژینوزاکاهش میزان تولید بیوفیلم در 

 شد.M8821 سودوموناس آئروژینوزا به کاهش تولید آلژینات از طریق سویۀ 

 باکتریایی زایبیماری فاکتورهای مهار برای مناسبی پتانسیل از یهسرویز ساکارومایسس که داد نشان مطالعه این :گیرینتیجه

 .دارد نیاز بیشتری مطالعات به اما است؛ برخوردار
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مهمقد

و هوازی است؛  ، باسیل گرم منفیسودوموناس آئروژینوزا

های الکترونی ردن پذیرندهکاین باکتری از طریق جایگزین اگرچه

سودوموناس باکتری  . از(1)تواند تنفس کند مثل نیترات نیز می
عنوان میکروارگانیسم مدل استفاده در مطالعات بهآئروژینوزا 

زای متعدد و همچنین شود. از این جهت که عوامل بیماریمی

طیف میزبانی وسیعی دارد و با استفاده از یک زیرمجموعۀ مشترک 

 طلب برای انسان استزا یک پاتوژن فرصتاکتورهای بیماریاز ف

توجهی به مقاومت های جالب. سودوموناس آئروژینوزا ظرفیت(2)

که این مقاومت ممکن است  دهدها نشان میبیوتیکدر برابر آنتی

صورت و یا به ها  Efflux pumpمثل وجود  صورت ذاتی باشد؛به

یا کسب ژن آنزیم  بتاالکتامازاکتسابی مثل کسب ژن 

 .(3) کنندۀ آمینوگلیکوزیدازهاغیرفعال

سلولی است که یک  خارج پلیمری ماتریکس بیوفیلم یک

کننده آن را در خود محصور های میکروبی ترشحمجموعه از سلول

 اگزوپلی زیستی، هایمولکول از عمدتا این ماتریکس .کرده است

 شده تشکیل هاپپتیدپلی و سلولی خارج یها DNA ساکاریدها،

 پزشکی ایران یشناسکروبیممجله 
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. هستند هیدراته بسیار قطبی مخلوط یک صورتبه که است

شود و  تشکیل سطوح از ایگسترده طیف در است ممکن بیوفیلم

ها به ترکیبات ضدمیکروبی سازی باکترییکی از عوامل مهم مقاوم

 موضوع یک عنوانبه هابیوفیلم کننده است؛ لذا امروزهو ضدعفونی

 .(4، 5) اندشده شناخته انسانی هاییبیمار مدیریت در مهم

کند ساکارید میحداقل تولید سه پلی سودوموناس آئروژینوزا

ساکاریدها برای ثبات ساختار بیوفیلم است. آلژینات که این پلی

 ساکاریدها و یک پلیمر خطی است که متشکل ازیکی از این پلی

یمر در دی مانورونیک اسید و ال گلوکورونیک اسید است. این پل

ثبات ساختاری و حفاظت از بیوفیلم و همچنین حفظ آب و 

 .(6)موادغذایی نقش دارد 

های های گوناگونی برای مقابله با باکتریدر حال حاضر روش

تولیدکنندۀ بیوفیلم بررسی و مطالعه شده که یکی از آنها استفاده 

 هاپروبیوتیک المللی،بین تعریف از عوامل پروبیوتیک است. طبق

و  کافی مقادیر در اگر که هستند ایزنده هایمیکروارگانیسم

. کنندخود عمل می میزبان سالمت نفع به شوند مناسب تجویز

 بررسی باید آنها عملکردهای سری یک، هاپروبیوتیک ارزیابی برای

 به مقاومت ضدمیکروبی، ترکیبات توانایی تولید به توانکه می شود

 سیستم هایپاسخ تعدیل ی، تواناییصفراو هاینمک و معده اسید

 بخشایمنی خواص همچنین و روده بافت به توانایی اتصال، ایمنی

اشاره  زیستی هایآمین تولید و بیوتیکآنتی به مقاومت قبیل از آن

 نبودِ و نیز دیگر هایفعالیت سری یک همچنین داشتن .کرد

. (7)د شو اثبات بایستمی حیوانی هایمدل در همولیتیک فعالیت

 به از جمله عوامل پروبیوتیک است که متعلق ساکارومایسسمخمر 

 که باکتریایی هایپروبیوتیک از و است یوکاریوتی هایسلول گروه

این  که هایی. تفاوت(8) است متفاوت دارند پروکاریوتی منشأ

 شامل ساختارهای دارد باکتریایی هایپروبیوتیک مخمر با

 ،(مخمرها بودنبزرگ) متفاوت ۀانداز متفاوت، فیزیولوژیک

این  بیوتیک است. همچنینآنتی به های مقاومژن نکردنکسب

 گیردنمی قرار های مرسوم باکتریاییبیوتیکآنتی تأثیرمخمر تحت

های مختلفی در برابر از طریق مکانیسم . مخمرهای پروبیوتیک(9)

جمله کنند که از آن های باکتریایی از میزبان حفاظت میعفونت

توان به تعدیل سیستم ایمنی بدن، حفاظت از مخاط کلون از می

کننده اشاره کرد. تاکنون طریق رسپتورهای حفاظت

تنها مخمری است که در سرتاسر جهان  بوالردی ساکارومایسس

عنوان یک پروبیوتیک برای انسان تأیید شده است و در صنایع به

از محققین استفاده از اما برخی  شود؛صورت تجاری استفاده میبه

را نیز  سرویزیه ساکارومایسسهای مخمری از جمله سایر گونه

 .(10)اند پیشنهاد داده

 رویی با توجه به این موضوع در این مطالعه پتانسیل مایع

 در کاهش سرویزیه ساکارومایسس لیز سلولی همچنین و کشت

 ژینوزاآئرو سودوموناس از طریق باکتری آلژینات بیوفیلم و تولید

 شود.ارزیابی می

 هاروشمواد و 

 رشد شرایط و هامیکروارگانیسم

برای تولید  M8821 آئروژینوزاسودوموناس از سویۀ استاندارد 

برای   PAO1آئروژینوزا سودوموناسآلژینات و از سویۀ استاندارد 

 BHA Agar (ها در محیط تولید بیوفیلم استفاده شد. این سویه

Heart Brain( )Merck - Germanyدرجۀ  37 ( و در دمای

 سلسیوس کشت داده شدند.

ساکارومایسس مخمر  بومی ۀسویهمچنین در این مطالعه از 
نیز استفاده شد. ملی ذخایر ژنتیک ایران  مرکز ییدشدۀتأ سرویزیه

 PDA (Potato Dextrose در محیط ساکارومایسس سرویزیه

Agar) (Merck – Germany ) سلسیوس درجۀ  30 و در دمای

 شد. کشت داده

 کشت رویی مایع تهیۀ

و  Krasowskaاز روش مایع رویی کشت منظور تهیۀ به

ساکارومیسس . ابتدا مخمر (11)( استفاده شد 2009همکاران )
مدت درجۀ سلسیوس به 30 در شرایط PDAدر محیط  سروزیه

سی سی 5کلنی مخمر در روز کشت داده شد. سپس تکیک شبانه

تلقیح  PDB (Potato Dextrose broth( )ibresco - Iran)محیط 

 درجۀ 30ساعت در انکوباتور شیکردار با دمای  16مدت شد و به

شده به سلسیوس قرار گرفت. در ادامه سوسپانسیون مخمری آماده

ساعت در  24مدت تلقیح و به PDBلیتر محیط کشت میلی 250

 .انکوبه شد rpm 120درجۀ سلسیوس با چرخش  30دمای 

های منظور جداسازی محلول کشت سلولی از سلولسپس به

 g 3000دقیقه با دور  10مدت شده بهمخمر، سوسپانسیون آماده

 مایع رویی کشت با استفاده ازسانتریفیوژ شد. پس از جداسازی، 

 استفاده میکرومتر فیلتر شد. استخراج عصارۀ کشت با 22/0 فیلتر

 مایع پنجمیک حجم به(  Merck – Germany) استات اتیل از

 اتیل تغییر با) گرفت انجام ساعت سه مدتبه جداشده، کشت رویی

 Rotary دستگاه با استات اتیل(. ساعتنیم هر در استات

evaporator (Hydolph – Germany  )(11)شد  جدا. 



 سودوموناس آئروژینوزابر تولید بیوفیلم و آلژینات در  ساکارومایسس سرویزیهاثر  | و همکاران قربانی 

192 

 

اضافه از متانول  یآمده حجم مناسبدستخشک به ۀعصاربه 

غلظت  یناز ا .شود mg/ml 68/327شد تا غلظت نهایی آن

 .شداستفاده  غلظت استاندارد اولیه و ذخیره عنوانبه

 سلولی لیز عصارۀ تهیۀ

 5سویه در  ساکارومیسس سرویزیهکلنی از مخمر ابتدا تک

 PDB (Potato Dextrose broth -Ibresco ) میکرولیتر محیط

 30ساعت در انکوباتور شیکردار در دمای  16مدت و به شدتلقیح 

سپس سوسپانسیون مخمری آماده .گرفتقرار  سلسیوس ۀجدر

در  روزشبانهو یک تلقیح  PDBمیکرولیتر محیط  250شده در 

انکوبه شد. در  rpm 120با چرخش  درجۀ سلسیوس 30دمای 

 g3000دقیقه با دور  10برای شده سوسپانسیون آمادهادامه 

آمده تدسرسوب به. پس از جداسازی مایع رویی، سانتریفیوژ شد

 شد.سانتریفوژ بار دیگر و شد وشو داده مقطر استریل شستبا آب

با لیز سلولی  گشت ومقطر استریل اضافه آب ماندهیبه رسوب باق

گرفت انجام  (Qsonica Q125-USA)دستگاه سونیکاتور  استفاده از

(puls on 30/puls off10م .)درجۀ  4در دمای آمده دستایع به

 شد،سانتریفوژ  g 15000دقیقه با دور  30مدت سلسیوس به

 .شدفیلتر میکرومتر  45/0 فیلتر یلۀوسمایع رویی بهسپس 

مقطر کردن حجم مناسب از آبشده با اضافهخشک ۀعصار

نهایی  ۀدر نمون mg/ml 84/163استریل برای رسیدن به حجم 

 عنوانبهشده یهتهدر ادامۀ کار از این غلظت  استانداردسازی شد.

 ه استفاده شد.ذخیر

 Minimum) رشد کنندۀممانعت غلظت کمترین تعیین

Inhibitory Concentration:MIC )کشنده غلظت کمترین و 

((Minimal Bactericidal Concentration:MBC رویی مایع 

 یهایهبر سو سرویزیه ساکارومایسس لیز سلولی و

 ینوزاسودوموناس آئروژ

مایع رویی کشت و لیز  MICابتدا به روش میکرودایلوشن،  

در  PAO1و  M8821 هاعلیه سویه ساکارومایسس سرویزیهسلولی 

تعیین  BHB  (Heart Broth Brain() Merck – Germany )محیط

 شد.

برای این منظور محلول اولیۀ عصارۀ مایع رویی کشت با 

برابر با متانول رقیق شد.  20میزان به mg/ml 68/327غلظت

 mg/ml 84/163عصارۀ لیز سلولی با غلظت همچنین محلول اولیۀ 

برابر با آب رقیق شد و در دو میکروپلیت جداگانه در  10به میزان 

شدۀ مایع رویی کشت و برابر رقیق 20چاهک اول از نمونۀ ذخیرۀ 

برابر  10در میکروپلیت دیگر در چاهک اول نمونۀ ذخیرۀ 

و اضافه شد  میکرولیتر 100 حجم شدۀ لیز سلولی بهرقیق

سپس  .بود BHB محیط میکرولیتر 50 حاوی دیگر هایچاهک

میکرولیتر از چاهک اول به چاهک دوم، به  50سازی برای رقیق

از  همین ترتیب از چاهک دوم به سوم تا چاهک دهم انجام شد و

 عنوان شاهد مثبت و منفی استفاده شد.به 12و  11چاهک 

در محیط ساعتۀ باکتری 24برای تلقیح باکتری، از کشت 

BHA تعدادی کلنی در سرم فیزیولوژی حل شد تا سوسپانسیونی ،

  CLSIمک فارلند تهیه شود. طبق دستورالعمل 5/0معادل 

رقیق شد و به هریک از  100 به 1 نسبت سوسپانسیون باکتری به

 50جز شاهد منفی از این سوسپانسیون میکروبی ها بهچاهک

 100 هاچاهک هایین حجم اضافه شد. در نتیجه میکرولیتر

درجۀ  37ساعت در دمای  20سپس برای  شد. میکرولیتر

 سه بار تکرار شد. در MICتعیین  آزمون سلسیوس انکوبه شدند.

 در کدورتی که هاییچاهک از هریک از MBC تعیین برای ادامه

 BHA محیط در لوپ مقداری نمونه از طریق نشده، مشاهده آن

 24 مدتبه درجۀ سلسیوس 37ها در دمای نمونه و شد تلقیح

 آن در باکتریایی کلنی هیچ که غلظتی اولین .انکوبه شدند ساعت

 .است MBC معادل نشود مشاهده

بر  سرویزیه ساکارومایسس ییرو یعما یرتأث بررسی

 PAO1 یهسو آئروژینوزا سودوموناس بیوفیلم یلتشک

در محیط  PAO1 سودوموناس آئروژینوزا ابتدا باکتری

ساعت کشت داده شد. برای آزمون در  24مدت هب  BHBکشت

 عنوانبهچاهک  6شاهد مثبت،  عنوانبهچاهک  6خانه، 96پلیت 

شاهد منفی در نظر گرفته شد.  عنوانبهچاهک  6آزمایش و 

کشت  یکرولیترم 100ی شاهد مثبت، حاویهاچاهک

ی شاهد منفی، هاچاهک، 03/0جذب نوری  با  PAO1باکتری

 باکشت  ییرو مایع و BHBمحیط کشت  یتریکرولم 100 حاوی

 PAO1ی آزمایش حاوی کشت باکتریهاچاهکو  MIC 2/1غلظت

 MIC 2/1و مایع رویی کشت با غلظت  03/0 جذب نوریبا  

درجۀ  37ساعت تحت دمای  24مدت هستند. در ادامه پلیت به

سلسیوس در داخل انکوبه شد. برای بررسی تولید بیوفیلم، بعد از 

با  هاچاهکمحتویات داخل چاهک پلیت خالی شد و ساعت  24

داده شدند و به هر چاهک رنگ  وشوشستمقطر سه دفعه آب

اضافه شد. پس از  (Merck - Germany) %25/0کریستال ویوله 

شدن و پس از خشک وشوشستی خوببهبا آب  هاچاهکدقیقه  15

اضافه شد.  (Merck - Germany) %33به هریک استیک اسید 

. (12)نانومتر خوانده شد  490پس جذب نوری در طول موج س

 ها سه بار تکرار شدند.یشآزماتمامی 
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بر  سرویزیه ساکارومایسس یزاتل یرتأث بررسی

 PAO1 یۀسو آئروژینوزا سودوموناس یوفیلمب یلتشک

 شدهدادهیش نیز مانند مراحل توضیحآزمافرایند انجام این 

در نظر  صورتاین  بهد و آزمایش ی شاههاچاهک؛ اما استدر باال 

  گرفته شد:

سودوموناس ی شاهد مثبت، حاوی کشت باکتری هاچاهک
ی شاهد منفی، هاچاهک؛ 03/0 جذب نوریبا  PAO1 آئروژینوزا

غلظت؛  ینبا باالتر سلولی لیز و BHBحاوی محیط کشت 

 سودوموناس آئروژینوزایش شامل کشت باکتری آزمای هاچاهک
PAO1  سلولی در آنها  ؛ اما غلظت عصارۀ لیز03/0 ریجذب نوبا

  mg/mlو  mg/ml 192/8 یهاغلظتتفاوت دارد که شامل 

. است mg/ml 512/0و  mg/ml 024/1و  mg/ml 048/2و  096/4

 بار تکرار شد. 3هر آزمایش 

 ساکارومایسس کشت ییرو یعما یاثر مهار بررسی

 اآئروژینوز سودوموناسآلژینات  یلبر تشک سرویزیه
برای بررسی اثر مهاری مایع رویی کشت بر تولید آلژینات از 

مایع رویی استفاده شد و برای بررسی اثر مهاری  MIC 2/1غلظت

استفاده شد.  (mg/ml192/8آن ) لیز سلولی از باالترین غلظت

استریل  BHBاز محیط  لیتریلیم 4ارلن که حاوی  3بدین منظور 

منفی و آزمایش در نظر  شاهد مثبت، شاهد عنوانبههستند، 

  ها به شرح زیر است:یات ارلنمحتو گرفته شدند.

 M 8821 سودوموناس آئروژینوزاشاهد مثبت حاوی باکتری 

 و BHB فارلند، شاهد منفی حاوی محیط کشت مک 5/0با غلظت 

 و آزمایش حاوی کشت mg/ml 512/0غلظت  باکشت  ییرو یعما
مک فارلند و مایع  5/0 با غلظت M8821 سودوموناس آئروژینوزا

سودوموناس . ابتدا باکتری mg/ml 512/0رویی کشت با غلظت 
 24داده شده و پس از  کشت BHA در محیط M8821 آئروژینوزا

مک فارلند تهیه و  5/0ساعت از این کشت سوسپانسیونی معادل 

های تست و شاهد مثبت اضافه شد. سپس سوسپانسیون به ارلن

درجۀ  37ساعت ) 20مدت ر شیکردار بهدر انکوباتو هانمونه

ساعت میزان آلژینات تولیدشده  20سلسیوس( قرار گرفتند. بعد از 

نانومتر و به روش  490در طول موج  هانمونهبا بررسی جذب نوری 

در ادامه اندازه گرفته شد. برای سنجش میزان  شدهدادهتوضیح 

یک سولفور یداسمیکرولیتر از محلول بورات ـ  600آلژینات مقدار 

در حمام یخ قرار  که یحالیش ریخته شد و سپس در آزمالولهدر 

شده به آن میکرولیتر از نمونۀ بررسی 70ی مقدار آرامبهداشت، 

ثانیه ورتکس شد و بار دیگر در حمام یخ قرار  4مدت افزوده و به

 20گرفت. در حالی که لوله در حمام یخ قرار داشت، مقدار 

به آن اضافه  (Merck - Germany)لول کاربازول میکرولیتر از مح

ثانیه، لوله آزمایش  4مدت کردن دوباره بهشد و بعد از ورتکس

درجۀ سلسیوس قرار  55دقیقه در بن ماری در دمای  30مدت به

 .(13)گیری شد گرفت. سپس میزان جذب نوری اندازه

 ساکارومایسسمخمر  یز سلولیل مهاری اثر بررسی
 یۀسو آئروژینوزا سودوموناسآلژینات  یدتولبر  سرویزیه

M8821 
تمامی مراحل دقیقا مشابه بررسی مربوط به اثرات مایع 

؛ استبر تولید آلژینات  ساکارومایسس سرویزیهرویی کشت مایع 

شود: شاهد یمی شاهد و آزمون بدین شکل تعریف هاچاهکاما 

 با M 8821 آئروژینوا سودوموناسمثبت حاوی کشت باکتری 

و  BHB مک فارلند، شاهد منفی حاوی محیط کشت 5/0غلظت 

مک  5/0با غلظت  M 8821آزمون اصلی حاوی کشت باکتری

. تمامی  mg/ml 8821فارلند و محلول عصارۀ لیز سلولی با غلظت

 بار تکرار شد. 3ها یشآزما

 شجامعۀ پژوه

 هاییباکتر سوسپانسیون شده،بررسی آماری جامعۀ

 کشت رویی مایع با جداگانه، بررسی بار سه طی که بود شدهمطالعه

 ؛است شده مجاور سلولی لیز عصارۀ یا سرویزیه ساکارومیسس

 نتیجۀ تحقیق، سؤاالت از هریک بررسی برای نمونه حجم ینبنابرا

 .(14) بود خواهد ییدوتا آزمایش بار سه

 هایافته

رشد  کنندۀممانعت غلظت کمترین در این پژوهش میزان

(MIC)  نیکمترو ( غلظت کشندگیMBC .تعیین شد ) MICعیما 

 و mg/ml  048/2برابر است با   PAO1یۀسو یبرا ،کشت ییرو

 .mg/ml  024/1 است با برابر M8821یۀ سو یبرا

MBC  مایع رویی کشت برای هر دو سویه برابر با

بود. الزم به توضیح است برای هر دو سویه در   MICمیزان

ی هاچاهکورت مشاهده شد؛ اما در ی شاهد مثبت کدهاچاهک

گونه کدورتی مشاهده نشد که این موضوع شاهد منفی، هیچ

بودن عصارۀ مایع رویی کشت از بودن و عاریاستریل دهندۀنشان

 هرگونه آلودگی است.

و در عصارۀ لیز سلولی برای هر دو سویۀ  MICدر بررسی 

 هاغلظتدر تمامی  M8821و   PAO1سودوموناس آئروژینوزا

با توجه به این نتایج و افزایش احتمال بروز  کدورت مشاهده شد.

 سلولی لیز عصارۀ از بیشتری میزان باید اثر مهارکنندگی شاید

 در و شد مشاهده کدورت، شاهد مثبت چاهک . درشوداستفاده 
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که این مسئله  نشد مشاهده کدورتی گونهچیه منفی، شاهد چاهک

 .است لیز سلولی لبودن محلواستریل ۀدهندنشان

کشت  ییرو یعما ریتأث نتایج حاصل از بررسی 

 سودوموناستوسط  یوفیلمب یلبر تشک سرویزیه ساکارومایسس
 نشان داده شده است. 1در جدول شمارۀ  PAO1 یۀسو آئروژینوزا

 

تیمارشده با مایع رویی کشت   PAO1سودوموناس آئروزینوزاتشکیل بیوفیلم از طریق  آزموندر  هانمونه. میانگین جذب نوری 1جدول 

 ساکارومایسس سرویزیه

 نانومتر 490میزان جذب نوری در طول موج 

 شاهد منفی (MIC 2/1 غلظتکشت )آزمایش مایع رویی  مثبت شاهد

01/0 ± 164/0 021/0 ± 165/0 007/0 ± 0675/0 

 

ی هاچاهک، در مقایسۀ دهدیمکه نتایج نشان  گونههمان

ی بر میزان تولید ریتأثمثبت، مایع رویی کشت آزمایش با شاهد 

ندارد و از  PAO1 سودوموناس آئروژینوزابیوفیلم از طریق باکتری 

تا  رسدیممیزان تولید آن کاسته نشده است و حتی به نظر 

ی نیز آمارحدودی تشکیل بیوفیلم تحریک شده است. بررسی 

جود ندارد نشان داد که بین نتایج این دو گروه تفاوت معناداری و

(422/0P = .) 

عصارۀ لیز سلولی  ریتأثنتایج حاصل از بررسی 

سودوموناس بر تشکیل بیوفیلم از طریق  ساکارومایسس سرویزیه
 نشان داده شده است. 2در جدول شمارۀ  PAO1 سویۀ آئروژینوزا

که مشاهده شد برخالف مایع رویی کشت، عصارۀ  گونههمان

سودوموناس یلم از طریق باکتری لیز سلولی بر میزان تشکیل بیوف

طوری که هرچه میزان اثر گذاشته است؛ به PAO1 آئروژینوزا

غلظت لیز سلولی بیشتر شده، میزان تشکیل بیوفیلم کاهش یافته 

از عصارۀ لیز سلولی یعنی  شدههیتهاست. در بیشترین غلظت 

mg/ml  192/8  است  کمتر هاغلظتمیزان جذب نوری از تمامی

ی نیز نشان آمار. بررسی استتولید کمتر بیوفیلم  ۀدهندنشانکه 

ی شاهد مثبت هانمونهداد که اختالف در میزان تولید بیوفیلم در 

 (.P < 05/0از نظر آماری معنادار است ) شیآزماو 

تولید  آزموندر  هانمونهنتایج حاصل از بررسی جذب نوری 

ارشده با مایع تیم M8821 سودوموناس آئروژینوزاآلژینات از طریق 

 3در جدول شمارۀ ساکارومایسس سرویزیه  رویی کشت مخمر

 .نشان داده شده است

 
تیمارشده با عصارۀ لیز سلولی   PAO1سودوموناس آئروزینوزاتشکیل بیوفیلم از طریق  آزموندر  هانمونه. میانگین جذب نوری 2جدول 

 ساکارومایسس سرویزیه

 نومترنا 490میزان جذب نوری در طول موج 

 شاهد منفی  mg/ml 512/0 mg/ml 024/1 048/2 mg/ml 096/4mg/ml  192/8mg/ml شاهد مثبت

007/0 ± 153/0 01/0 ± 129/0 003/0 ± 120/0 003/0 ± 118/0 003/0 ± 117/0 003/0 ± 108/0 003/0 ± 057/0 

 

تیمارشده با مایع رویی کشت  M8821 سودوموناس آئروزینوزاق میزان تولید آلژینات از طری آزموندر  هانمونه. میانگین جذب نوری 3جدول 

 ساکارومایسس سرویزیه

 

 ردیف نمونه نانومتر 490میانگین جذب نوری در طول موج 

 1 شاهد مثبت 118/1 ± 03/0

 2 شاهد منفی 004/1 ± 0007/0

 3 آزمایش 192/0 ± 1/0

 4 یمنف شاهدپس از صفرکردن با  شیآزما 189/0 ± 01/0
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نتایج نشان داد که در مقایسه با نمونۀ شاهد مثبت، میزان 

مایع رویی کشت مخمر  ریتأثتولید آلژینات از طریق باکتری تحت

ی نیز نشان داد که اختالف در آمارکاهش یافته است. بررسی 

از نظر  شیآزمای شاهد مثبت و هانمونهمیزان تولید آلژینات در 

 (. P< 05/0)آماری معنادار است 

تولید  آزموندر  هانمونهتایج حاصل از بررسی جذب نوری ن

تیمارشده با  M8821 سودوموناس آئروژینوزاآلژینات از طریق 

در جدول شماره ساکارومایسس سرویزیه  عصارۀ لیز سلولی مخمر

 .نشان داده شده است 4

نتایج نشان داد که در مقایسه با نمونۀ شاهد مثبت، میزان 

ی باکتری تحت عصارۀ لیز سلولی مخمر تولید آلژینات از سو

ی نیز نشان داد که اختالف در آمارکاهش یافته است. بررسی 

 نظر از شیآزمای شاهد مثبت و هانمونهمیزان تولید آلژینات در 

 (. P< 05/0آماری معنادار است ) 
 

تیمارشده با عصارۀ لیز سلولی  M8821 وناس آئروزینوزاسودوممیزان تولید آلژینات از طریق  آزموندر  هانمونهمیانگین جذب نوری  .4جدول 

 ساکارومایسس سرویزیه

 ردیف نمونه نانومتر 490میانگین جذب نوری در طول موج 

 1 شاهد مثبت 118/1 ± 03/0

 2 شاهد منفی 244/1 ± 0007/0

 3 آزمایش 738/1 ± 006/0

 4 یمنف شاهدپس از صفرکردن با  شیآزما 4930/0 ± 006/0

 

 گیریو نتیجه حثب

 مهم پزشکی مشکالت و معضالت جمله از بیمارستانی هایعفونت

 شود.محسوب می توسعهدرحال و یافتهتوسعه کشورهای در

 از بعد بیمارستانی هایعفونت عامل سومینسودوموناس آئروژینوزا 

 گستردۀ است. با مصرف کلی اشریشیا و اورئوس استافیلوکوکوس

 چند به مقاوم یسودوموناس آئروژینوزا هایهسوی ها،بیوتیکآنتی

 است. باالرفتن یافته ای افزایشفزاینده طوربه جهان در سراسر دارو

 بیماران برای زیادی مشکالت بیوتیکیهای آنتیمقاومت روزافزون

 افزایش و درمان در زیادی هایدشواری که سبب کرده ایجاد

 .(15)شده است  ومیرمرگ

 سایر از طریق تولیدشده طبیعی باتترکی از استفاده 

 مهار و پیشگیری برای هاپروبیوتیک مثل هامیکروارگانیسم

. (11) باشد مشکل این برای حلیراه عنوانبه تواندمی ها،عفونت

های مختلفی در برابر مخمرهای پروبیوتیک از طریق مکانیسم

 زیکی ا (.10)کنند های باکتریایی از میزبان حفاظت میعفونت

 در آنها آنتاگونیستی خواص پروبیوتیک، مخمرهای مهم هاینقش

 جمله از سرویزیه ساکارومایسس ها است.میکروارگانیسم سایر برابر

قابلیت  .(16) پروبیوتیکی دارد خواص است که مخمرهایی

علت تولید ممکن است به ساکارومایسس سرویزیهضدباکتریایی 

های مهارکننده، تحریک پروتئاز خارج سلولی، ترشح پروتئین

سموم قارچی،  ، جذب و حذف سموم ترشحی،Aایمونوگلوبولین 

موادغذایی مانند شیر، غذاهای  اکسید و غیره باشد.سولفور دی

ساکارومایسس  ها و غیره منبع مهمی از پروبیوتیکشده، میوهغنی

 درمان برای ضدمیکروبی عوامل عملکرد .(17)سرویزیه هستند 

 وابسته آنها و باکتریواستاتیک باکتریسیدال اثرات به فقط ها،عفونت

زایی بیماری فاکتورهای تولید مهار در آنها توانایی به بلکه نیست؛

های مطالعه، اثر عصاره این در .(18) دارد بستگی نیز هاباکتری

بر تولید  ساکارومایسس سرویزیهمایع رویی کشت و لیزات مخمر 

 پژوهشبررسی شد. وناس آئروژینوزا سودومبیوفیلم و آلژینات در 

 تازگیبه فاکتورهای ویروالنس، بر هاپروبیوتیک تأثیر زمینۀ در

 خارج محققان از سوی زمینه این در مقاله چند فقط و شده شروع

 هایالکتوباسیل اثر نیز آنها بیشتر در که شده منتشر کشوراز 

 و  Alexandreعنوان مثالاست. بهشده  بررسی پروبیوتیک

 سویۀ 87 از در یک مطالعۀ پژوهشی ،(2014همکاران )

سودوموناس  الکتوباسیل، برای کنترل فاکتورهای ویروالنس
نتایج نشان  کردند. سنجی استفادهبه روش رنگ  PAO1 آئروژینوزا

طور چشمگیری سویه به 5 شدههای بررسیداد که از میان سویه

 این از حاصل ایجنت .(12) اندباعث کاهش تولید بیوفیلم شده

 بیوفیلم بر مهار هاپروبیوتیک مطلوب تأثیر دهندۀنشان مطالعه،
 حاصل نتایج با موضوع این که است  PAO1 سودوموناس آئروژینوزا

بر تولید بیوفیلم  سرویزیه ساکارومایسساز تأثیر عصارۀ لیز سلولی 

در  (،2005همکاران ) و Valdéz .دارد مطابقت حاضر مطالعۀ در

 با را پالنتاروم الکتوباسیلوس تداخل طالعۀ پژوهشییک م

 بررسی In vivo و In vitro شرایط درسودوموناس آئروژینوزا 

 تولید پروبیوتیک بر میزان این در این مطالعه اثر آنها .کردند

کردند  بررسی سنجیرنگ روش به بیوفیلم از طریق سودوموناس را
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گزارش ما  با نتایج این بود. تولید بیوفیلم دهندۀ مهارکه نشان

مشابه سرویزیه  ساکارومایسسعصارۀ لیز سلولی  دربارۀ تأثیرگذاری

 .(19) است

  Joshi ( در یک مطالعۀ پژوهشی2014و همکاران ) اثر 

 پالنتاروم الکتوباسیلوس سویۀ وحشی و سویۀ نوترکیب الکتوناز

NC8 سودوموناس آئروژینوزا، سویۀ 4زای عوامل بیماری بر را 
نتایج آنها نشان داد که  کردند. بررسی زمانکشت هم صورتهب

صورت نوترکیب و تولیدات آن به الکتوباسیلوس پالنتاروم

زای باکتری چشمگیری باعث کاهش تولید فاکتورهای بیماری

 مطالعۀ حاضر با روش آنها در کاررفتهبه روش هرچند. (20)شود می

 زا از طریقهای بیماریزمینۀ کاهش فاکتور در ولی متفاوت است،

باکتری پاتوژن نتایجی به دست آمده  برابر در پروبیوتیک هایسویه

در زمینۀ تأثیر عصارۀ لیز  ما هاییافته با مطالعه این نتایج است.

سلولی بر کاهش تولید بیوفیلم و تأثیر مایع رویی کشت و لیز 

ران همکا و Rybalchenko .مشابهت دارد سلولی بر تولید آلژینات

 میکروسکوپ از استفاده با ( در یک مطالعۀ پژوهشی2015)

 تشکیل بر فرمنتوم الکتوباسیلوس زمانهم کشت تأثیر الکترونی،

 نتایجکردند.  مطالعه را زابیماری هایباکتری از تعدادی بیوفیلم

 . تنها(21)بود  بیوفیلم در هاسلول تراکم کاهش و تخریب از حاکی

 تشکیل بر سرویزیه ساکارومایسستأثیر  مینۀدر ز شدهیافت مطالعۀ

 انجام (2008و همکاران ) Walencka که بود ایمطالعه بیوفیلم،

 سلولی دیوارۀ از شدهاستخراج مانوپروتئین از تحقیق این در دادند.

 هایباکتری بیوفیلم تشکیل مهار برای ساکارومایسس سرویزیه

 استفاده درمیدیساستافیلوکوکوس اپی و اورئوس استافیلوکوکوس

 همچنین و بیوفیلم تولید کاهش دهندۀآنها نشان شده است. نتایج

این نتایج با  .(22) بود بالغ بیوفیلم ها ازسلول جداشدن تسهیل

مطالعۀ ما در بخش اثرگذاری عصارۀ لیز سلولی مخمر در کاهش 

 فعالیت (،2017و همکاران )  Srinivasتولید بیوفیلم مطابقت دارد. 

 چند برابر در را OBS2 سرویزیه ساکارومایسس مخمر گونیستیآنتا

 این در .کردند بررسی، چاهک با انتشار آزمون با زابیماری باکتری

 مخمر کشت مایع رویی از ناشی رشدنیافتگی هالۀ مطالعه

سویه  این ضدمیکروبی اثر دهندۀنشان، نتایج که شد گیریاندازه

(، 2008و همکاران )  Christiane.(23) عوامل باکتریایی بود علیه

 های ویژه در فرانسه انجام دادند.ای را در یک واحد مراقبتمطالعه

در تحقیق آنها دو گروه از بیماران در نظر گرفته شدند که یک 

کردند. سه ها و گروه دوم از دارونما استفاده میگروه از پروبیوتیک

غذایی از طریق شدن، با یک لولۀ انتقال موادروز پس از بستری

به گروه  الکتوبلسیلوس کازئیواحد کلنی  109بینی، 

کنندۀ پروبیوتیک داده شد. نتایج نشان داد که وقوع دریافت

طور به سودوموناس آئروژینوزاکلونیزاسیون تنفسی یا عفونت با 

معناداری در گروه پروبیوتیک در مقایسه با گروه کنترل به تأخیر 

کنندۀ پروبیوتیک نی در بیماران دریافتافتاده است. وقوع پنومو

طور کمتر از گروه کنترل بود. هرچند میزان عفونت به 2/9%

توجهی کاهش نیافته اما نتایج نشان داد که نبودِ پروبیوتیک قابل

در دستگاه  سودوموناس آئروژینوزاباعث افزایش خطر کلونیزاسیون 

( از 2014و همکاران ) Sharma . همچنین(24)د شوتنفسی می

شده استفاده کردند های پروبیوتیک محصوالت تجاریسوسپانسیون

با سودوموناس آئروژینوزا و فعالیت مهاری آنها را علیه باکتری 

استفاده از روش انتشار دیسک ارزیابی کردند. نتایج آنها نشان داد 

ها بیوتیکآنتی عدم رشداز موارد میزان قطر هالۀ  %875/71که در 

 نشان این مطالعه یافته است. ای پروبیوتیک افزایشهبا سویه

 افزایش رغمعلی توانندمی پروبیوتیک هایسویه که دهدمی

 باشند داشته غلبه آن برآئروژینوزا  سودوموناس دارویی مقاومت

 مطالعات این و در مطالعۀ حاضر کاررفتهبه هایروش هرچند. (25)

از  شدهترشح مواد یکروبیضدم فعالیت زمینۀ در ولی بودند، متفاوت

 این نتایج زا،های بیماریباکتری علیه پروبیوتیک هایسویه طریق

 مطالعۀ با بخش مهارکنندگی رشد مایع رویی کشت مطالعات

 عصارۀ لیز سلولی مخمر، حاضر مطالعۀ در .دارند مطابقت حاضر

سودوموناس رشد بر  مهارکنندگی و کشندگی اثر محروم از
 برخی احتمالی تخریب دلیلبه امر این شاید که بود آئروژینوزا

 بوده کردنخشک فرایند طی لیز سلولی در موجود هایمتابولیت

مایع  به نسبت بیوفیلم تولید از ممانعت در بیشتری اثر اما باشد؛

 .داد نشانرویی کشت 

 بر پروبیوتیک مخمرهای اثر دربارۀ ایمطالعه حالتابه اگرچه

 اما است نشده انجام سودوموناس آئروژینوزا اییزبیماری عوامل بیان

مایع رویی  و زمانهم کشت مثبت تأثیر همگی شدهانجام مطالعات

 زاییبیماری عوامل بیان کاهش بر را هاپروبیوتیک کشت

از تأثیر  حاصل نتایج با که دهندمی نشان سودوموناس آئروژینوزا

 .دارد مطابقت حاضر مطالعۀ عصارۀ لیز سلولی

 مایع رویی تأثیر که است ایمطالعه نخستین حاضر، العۀمط

 تشکیل بر را سرویزیه ساکارومایسس عصارۀ لیز سلولی و کشت

سودوموناس M8821 و  PAO1 هایو آلژینات سویه بیوفیلم
همچنین الزم به توضیح است که در  .استکرده  بررسیآئروژینوزا 

ار نشده و روش صورت فنوتیپی کای روی آلژینات بهمطالعه هیچ

شده در این مطالعه، نخستین بار از سوی دکتر سنجیِ استفادهرنگ

 اولیاء ابداع شده است.
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آمده در این تحقیق، عصارۀ مایع دستبا توجه به نتایج به

صورت معناداری باعث مهار تولید آلژینات در رویی کشت به

لم در شده اما تولید بیوفی M8821 سودوموناس آئروژینوزا باکتری

تنها کاهش نیافته، نه PAO1سویۀ سودوموناس آئروژینوزا باکتری 

که عصارۀ لیز بلکه تا حدودی افزایش نیز داشته است؛ درحالی

 سلولی این مخمر بر هر دو فاکتور، اثر کاهندۀ مطلوبی داشته است.

دست آمده است،  با تکیه بر اطالعاتی که از این تحقیق به

هایی مثل مخمر پروبیوتیک گرفت کهتوان نتیجه می

از پتانسیل الزم برای استفاده علیه عوامل  سرویزیه ساکارومایسس

عنوان زا برخوردار هستند؛ اما برای تأیید نهایی بهباکتریایی بیماری

های مرسوم نیاز به بیوتیکیک جایگزین مناسب برای آنتی

 است. In vitroو   In vivoهایی متعدد در شرایطآزمایش

 اسگزاریسپ

وهش را در انجام این پژ آنهانویسندگان از تمامی کسانی که 

 .کننداند، تشکر مییاری کرده

 تعارض منافع

 بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است.
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