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 مقاله پژوهشي 

 لوکوکوسیاستاف يهاهیجدا لمیوفیب لیتشک زانیم يرو بر کلین ذرات نانو ییایباکتر ضد اثرات یبررس
  نیروسیموپ به مقاوم اورئوس

  
  4*یجزن ینیما حسین ،3يواحد یمرتض ،2یفیعقوب شری ،1یم قهرمانیمر

 
  30/10/1394 پذیرش تاریخ 22/08/1394 دریافت تاریخ

 
 يدهچک

 ایاشرشو ارئوس لوکوکوسیاستاف لیقب از ییایباکتر يهاسوش از یبرخ يبر رو يمحدود مطالعات در کلین ذرات نانو یکروبیم ضد اثرات :هدف و زمينهپيش
 مقاوم ورئوسا لوکوکوسیاستاف يهاهیجدا توسط لمیوفیب لیتشک يرو بر کلین نانوذره یمهارکنندگ تیخاص یبررس پژوهش نیا از هدف .است شده مشخص یکل
  .باشدیم نیروسیموپ به

 هاهیجدا تیحساس. شدند تیهو نییتع و شدهيآورجمع هیاروم شهرستان یآموزش يهامارستانیب از اورئوس لوکوکوسیاستاف هیجدا 150: کار روش و مواد
 روش با کلیانونن ابیحضوروغ در لمیوفیب دیتول زانیم نییتع. شد نییتع وژنیفید سکید روش با درمان در جیرا يهاکیوتیبیآنت ریسا و نیروسیموپ به نسبت
  .گرفت انجام میکروتیتر پلیت
 را اومتمق زانیم نیشتریب ترتیببه نیروسیموپ به مقاوم يهاهیجدا.  بودند مقاوم نیروسیموپ به نسبت هیجدا 30 ارئوس لوکوکوسیاستاف هیجدا 150 از: هايافته
 تحت يهاهیجدا   از درصد 33,3. دادند نشان دینزولیل و نیکوپالنیت به نسبت را مقاومت زانیم نیترو کم سولفامتوکسازول -میمتوپر يتر و نیلیسیپن به نسبت
 لمیوفیب دیتول زانیم با سهیدر مقا  نیروسیموپ به مقاوم اورئوس لوکوکوسیاستاف لمیوفیب لیتشک يرو بر کلین نانوذره يمهار اثر. بودند لمیوفیب دکنندهیتول یبررس

  ).P=0/039بود ( داریمعن نانوذرات ابیغ در هیجدا هر توسط
 به توجه با.  دش مشاهده اورئوس لوکوکوسیاستاف نیروسیموپ به مقاوم يهاهیجدا در لمیوفیب لیتشک يبر رو کلین نانوذره مهارکننده اثر: گيرينتيجه و بحث

  يسازپاك و لمیوفیب دیتول مهار يبرا بتوان بیترک نیا از دیشا یلیتکم مطالعات انجام با دهان، و ینیب مخاط در آن زیتجو و امکان یدندان مواد در کلین کاربرد
  .نمود استفاده حامل افراد از نیروسیموپ به مقاوم ارئوس لوکوکوسیاستاف

 لمیوفیب کل،ین نانوذره ن،یروسیموپ اورئوس، لوکوکوسیاستاف: هاکليدواژه

  
 ١٣٩٤ اسفند، ١٠٦٣-١٠٧٠ ، صهمددواز شمارهششم، يست و بدوره ، يهارومي پزشکمجله 

  
  09143464234، تلفن: هیاروم نازلو، جاده ه،یاروم یپزشک علوم دانشگاه ،یپزشک دانشکده ،یشناسکروبیم گروه ،یشناسيباکتر بخش: آدرس مکاتبه

Email: n_jazani@yahoo.com 

  
 مقدمه

ص یتشخ يهاحوزهدر  يمتعدد ياز کاربردها ينانوتکنولوژ
، ي، انرژستیزطیمح، يوتکنولوژی، بیمی، غذا، دارو، شیپزشک

 کی عنوانبهرا  يآورفنن یکه ا باشدیمره برخوردار یک و غیزیف
، هااتماز  ییهاگروه. نانو ذرات سازدیممطرح  يافرارشته ينهیزم
نانومتر  100-1 قطر ک ازیپیت طوربهکه  باشندیم هامولکولا ی هاونی

ه برا یار با ارزش است، زین اندازه کوچک بسی. اباشندیمبرخوردار 

                                                             
 هياروم ،يپزشک علوم دانشگاه ،ييدانشجو قاتيتحق تهي،کميشناس کروبيم ارشد يکارشناس يدانشجو ١
 هيه، ارومياروم ي، دانشگاه علوم پزشکي، دانشکده پزشکيکروب شناسيار مياستاد ٢
 هيه، ارومي، واحد ارومي، دانشگاه آزاد اسالميکروبيم يوتکنولوژيارشد ب يکارشناس يدانشجو ٣
 (نويسنده مسئول) هيه, ارومياروم ي،  دانشگاه علوم پزشکي، دانشکده پزشکيکروب شناسي، گروه ميکروب شناسياستاد م ٤

 يهاشکافنانوذرات قادر به نفوذ در  ، اندازه کوچک لیدل
 .باشندیم هاآندر ساختار  یختگیجاد گسیا کوچک و يهامولکول

 يهامولکولبرخوردارند که با خواص  ییاژهینانو ذرات از خواص و
  عنوانبه). نانوذرات 1است (ن مواد متفاوت یاز هم ییهاتودها یمجزا 

مت مقابله با مقاو ين، برایگزیجا يهاکیوتیبیآنتاز   يدینسل جد
نانو ذرات  مثالً). 2( اندشدهدر نظر گرفته  هايباکتردر  یکیوتیبیآنت

ر د ينانوذرات فلز .باشندیم یکروبیخواص ضد م ينقره و مس دارا
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ت یبرخوردار بوده و قابل يترکمت یاز سم يفلز يهاونیسه با یمقا
 مدتیطوالن ریتأث يو داراز در بدن موجودات زنده را دارند یتجو

از  یعیف وسیه طینانو ذرات نقره عل. ثابت شده است که باشندیم
ه نقر يهاونیکه  رودیمدارند، احتمال  یکروبیاثر ضد م هايباکتر

). 5-3گردند. ( هايباکتر یدر غشاي سلول ییهابیآسجاد یباعث ا
ع یسار ویبس یشکل با سطح يکرو رنگاهیسکل، ذرات ینانوذرات ن

 يمطالعات محدودکل در ینانو ذرات ن یکروبی. اثرات ضد مباشندیم
ارئوس  لوکوکوسیل استافیاز قب ییایباکتر يهاهیسواز  یبرخ يرو بر

شامل  هايباکترلم یوفی. ب)6،7است (مشخص شده  یا کلیواشرش
 و مواد موجود ی، محصوالت خارج سلولهاسمیکروارگانیماز  یتجمعات
ها لمیوفیب. اندشدهک سطح متصل یاست که به  هاآنن یب يدر فضا

باعث  یخارج سلول يمریساختار خاص خود و وجود مواد پل دلیلبه
 یناش يهاعفونتدرمان . شوندیم یکروبیعوامل ضد م کاهش نفوذ

در  يادیلم سخت و پزشکان با معضالت زیوفیمولد ب يهايباکتراز 
در  هابیوفیلمو نقش  زیخواص متما دلیلبهنه روبرو هستند. ین زمیا

 مولد يهايباکتر، ییایباکتر يهاسلولکاهش نفوذ دارو به داخل 
 يهاروشاز به استفاده از یداشته و ن يادیز ییلم مقاومت دارویوفیب

 دلیلبهوجود دارد.  هاعفونتن نوع یدرمان ا يبرا یمتفاوت یدرمان
لف مخت يهاکیوتیبیآنتبه  هابیوفیلممولد  يهايباکترمقاومت 

از گوشه و کنار  یو گوناگونرمتعارف یغ یدرمان يهاروش، یفعل
 رمؤثاز عوامل  یکیگزارش شده است.  هاعفونت گونهنیا يجهان برا

 لمیوفیل بیتشک ییز تواناینرئوس ولوکوکوس ایاستاف ییزايماریبدر 
امل د عویبا تول لوکوکوس اورئوسی). استاف8(است  ين باکتریتوسط ا

 یکیپالست يهمچون کاتترها یپزشکل یوساسطح در  یچسبندگ
اورئوس  لوکوکوسیلم استافیوفیل بی. ممانعت از تشکشودیممستقر 

). 9( باشدیم یراهکار مناسب هاعفونتل ین قبیاز ا يریشگیپ يبرا
 يهالوکوکوس اورئوسیاز استاف یناش يهاعفونتوع یش شیبا افزا

 یکنهشیر يبران یروسیاحتمال استفاده از موپ ،سیلینمتیمقام به 
 ) در MRSA( سیلینمتیمقاوم به  يهاارئوسلوکوکوس یاستاف

 دا کرده است. دركیش پیافزا ینیدر ب هايباکتر گونهنیا نیناقل
ن یوسریمقاومت به موپ يولوزیدمیو اپ ینیبال عالئمسم اثر، یمکان
ن یاقلدر درمان ن کیوتیبیآنتاستفاده از  یچگونگ ینیبشیپ يبرا

 يهاارئوسلوکوکوس یاستاف و کنترل ییایت باکتریجمع ممکن است
 طوربهن یروسیموپ .قرار دهد ریتأثرا تحت  سیلینمتیمقاوم به 

 يهاارئوسلوکوکوس یاستاف یکنشهیر يبرا ینیدر داخل ب یموضع
ه لوکوکوس اورئوس استفادین استافیدر ناقل سیلینمتیمقاوم به 

 لوکوکوس اورئوسیز در استافین نیروسیاما مقاومت به موپ ،شودیم
ن یروسیموپ). 13-10شود (یماز نقاط مختلف جهان گزارش 

در  ن است که با رقابتیزولوسیآنالوگ ا کیوتیبیآنتک ی عنوانبه
ن یسنتتاز، از سنتز پروتئ isoleucyl-tRNA میباند شدن به آنز

ک ی نعنوابهن ابتدا در کشور انگلستان یروسیموپ. کندیمممانعت 
ن یگرم مثبت و همچن يهايباکتره یعل مؤثر یموضع کیوتیبیآنت

). 15 ،14شد (استفاده  و ی، معرفیگرم منف يهايباکتر یبرخ
 گونهچیهانجام شده در منابع، تاکنون  يهایبررسراساس ب

لم یوفید بیزان تولیم يرو کل بریاثرات نانو ذرات ن يبر رو ییامطالعه
ت کنترل یانجام نشده است، لذا با توجه به اهم هايباکتر
در م، ن سالیدر ناقلن یروسیموپرئوس مقاوم به ولوکوکوس ایاستاف

 يریشگیکل جهت پینانو ذرات ن ین مطالعه اثرات ممانعت کنندگیا
ن با یروسیلوکوکوس اورئوس مقاوم به موپیلم استافیوفیل  بیاز تشک
 قرار گرفت. یت مورد بررسیتر پلیکروتیروش م
 

 مواد و روش کار
  :هازولهيا يجداساز

شش ماه در فاصله  یلوکوکوس اورئوس در طیاستاف يهاهیجدا
به  یارسال يهانمونه، از 1394تا خرداد  1393ماه  يد یزمان
ان شهرست یدانشگاه يهامارستانیب یص طبیتشخ يهاشگاهیآزما
 یبرحسب نوع نمونه ارسال هانمونهشدند. اطالعات  آوريجمعه یاروم

 يهاهیجدا ییادداشت شد. شناسای) یع صفاقی(ادرار، زخم، خون، ما
 یصیتشخ يهاتستشگاه براساس یلوکوکوس اورئوس در آزمایاستاف

االز، کاتلوکوکوس اورئوس شامل یاستاف ییشناسا ياستاندارد برا
 تول سالت آگار،یط مانی، رشد در محيالولهو   یالمکوآگوالز 

DNase 16شد (انجام  و.(  
 يهاکیوتیبیآنتبه  هاهیجدا یکیوتیبیآنتت ین حساسییتع

  ط کشت جامد.یوژن در محیفیسک دیمختلف با استفاده از د
سک ی، با روش دهاهیجدا یکیوتیبیآنتت یحساس يالگو

 يهاکیوتیبیآنت) نسبت به 17ط کشت جامد (یوژن در محیفید
ن یسیکروگرم)، جنتامیم 30م (یواحد)، سفوتاکس 10( نیلیسیپن
ن یپروفلوکساسیکروگرم)، سیم 15ن (یسیترومایکروگرم)، اریم 10(
 200ن (یروسیکروگرم)، موپیم 2ن (یسیندامایکروگرم)، کلیم 5(
 75/23- 25/1م/سولفا متاکسازول (یمتوپر يکروگرم)، تریم
 30ن (یکلیکروگرم)،  تتراسیم 30ن (یکوپالنیکروگرم)، تیم
) Mast Diagnostics, UKکروگرم) (یم 5ن (یفامپیکروگرم) و ریم
مذکور مطابق با  يهاکیوتیبیآنتن شد.  انتخاب ییتع
 يهابخشد یج توسط اساتیرا طوربهز یمورد تجو يهاکیوتیبیآنت

 يهاهیتوصه و یاروم یدانشگاه علوم پزشک يهامارستانیب یعفون
CLSI(Clinical and Laboratory Standards Institute)  انجام

 طوربهه یجدا 30ن یروسیمقام به موپ يهاهیجدان یگرفت. از ب
ور لم در حضور و عدم حضیوفید بیزان تولیانتخاب شدند و م یتصادف

  .)18( شد یکل بررسینانو ذرات ن
  ت:يلتر پيکروتيلم با روش ميوفيد بيتول ييتوانا يبررس
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ن یروسیمقاوم به موپ يهاهیجدالم یوفید بیتول ییتوانا
). 18( ت انجام گرفتیترپلیکروتیلوکوکوس اورئوس با روش میاستاف

برات   نتونیط کشت مولر هیدر مح يکشت تازه باکتر يق سازیرق
)CONDA انجام شده و سپس به هر چاهک از  1:100) به نسبت
تر از یکرولیم 100، ياخانه 96شکل  Uرن یاست یت پلیکروپلیم

درجه به  37 يت در دمایکروپلیون حاصل افزوده شد. میسوسپانس
 هاچاهکات یشد. سپس محتو يساعت گرمخانه گذار 24مدت 

ت در وان آب و سرو ته کردن آن، یکروپلیه شده و با فرو بردن میتخل
ط کشت که ممکن است در یمح يو اجزا ییایمعلق باکتر يهاسلول

 يد. در مرحله بعدیشوند، به حداقل رس يزیرنگ آم يمراحل بعد
  درصد 1وله یستال ویتر از محلول کریکرولیم 125به هر چاهک 

 15کروپلت به مدت یلم اضافه شد و میوفیب يزیرنگ آم منظوربه
و کریشد. پس از چند بار شستشو م ياتاق نگهدار يقه در دمایدق
ک شبانه روز خشک یاطاق به مدت  يبا قرار گرفتن در دمات یپل

د یتر اسیکرولیم 125 ،لم به هر چاهکیوفید بیتول یابیارز يشد. برا
 يقه در دمایدق 15ت به مدت یکروپلیافزوده و م درصد 30ک یاست

 تیکروپلیبه م هاچاهک يشد.  در مرحله بعد محتوا ياتاق نگهدار
 550در طول موج  هاچاهکد منتقل شد و جذب یته صاف جد

شاهد  وانعنبهسم یکروارگانیط کشت فاقد مینانومتر با استفاده از مح
 يهاهیجدالم توسط یوفید بیتول یین تواناییقرائت شد. جهت تع

 ینفر جذب با نمونه کنترل میسه مقادی، از مقایتحت بررس ییایباکتر
  .)20،19شد (ر استفاده یطبق جدول ز

  
  یتحت بررس ییایباکتر يهاهیجدالم توسط یوفید بیزان تولینحوه محاسبه م :)۱(جدول 

ODs ≤ODc لمیوفید بیعدم تول 

ODc≤ ODs ≤ 2×ODc لمیوفیف بید ضعیتول 

2 × ODc ≤ ODs ≤ 4 × ODc لمیوفید متوسط بیتول 

4 × ODc ˂ODs لمیوفیب يد قویتول 

ODc ی= شدت جذب کنترل منف                             ODsییای= شدت جذب نمونه باکتر  
  
  

زان یم يکل بر روین اثر نانو ذرات نییتع منظوربهدر مرحله بعد 
با افزودن  هانمونه يهمه يمراحل فوق برا ،هاهیجدالم یوفید بیتول

ه یدر مرحله ته یس یدر س گرممیلی 10کل باغلظت ینانو ذرات ن
به  ن مقدار شدت جذبیانگیتکرار شد و م ییایون باکتریسوسپانس

لم در حضور و عدم یوفیمولد ب يهاهیجداک از یهر يدست آمده برا
ج یتانان از صحت نیاطم يگرفت. برا سه قراریلم مورد مقایوفیحضور ب

رار لم،  هشت تکیوفیلم در حضور و عدم حضور بیوفیب یکم یابیارز
  هر نمونه در نظر گرفته شد. يبرا

  
  هايافته

 یک دوره شش ماهه در فاصله زمانی ی: در طهازولهیا يجداساز
لوکوکوس اورئوس یه استافیجدا 150، 1394تا خرداد  1393ماه  يد

و با  شدهيآورجمعه یشهرستان اروم یدانشگاه يهامارستانیباز 
که در قسمت روش کار  یشناسکروبیمشات استاندارد یانجام آزما

متعلق به جنس وگونه  يهاهیجدا عنوانبهمورد اشاره قرارگرفت، 
  د قرار گرفتند.یتائ لوکوکوس اورئوس موردیاستاف

 يهاکیوتیبیآنتبه  هاهیجدا یکیوتیبیآنتت ین حساسییتع
  وژن.یفیسک دیمختلف با استفاده از روش د

ن یروسیه  مقاوم به موپیجدا 30 یکیوتیبیآنتمقاومت 
 يهاکیوتیبیآنتنسبت به  یلوکوکوس اورئوس تحت بررسیاستاف

ن، یسیترومایارسولفومتوکسازول، -میمتوپر ي، ترنیلیسیپن
م، یاکسن، سفوتیپروفلوکساسین، سیکلین، تتراسیسیندامایکل

نشان  1ن در نمودار یکوپالنید و تینزولین، لیفامپین، ریسیجنتام
زان ین میشتریب شودیمداده شده است، همانطور که مشاهده 

 يو تر نیلیسیپن يهاکیوتیبیآنتنسبت به  ترتیببهمقاومت 
نسبت  ترتیببهزان مقاومت یم نیترو کمسلفامتوکسازول  -میمتوپر

  ).1 مودار(ن د مشاهده شدینزولین و لیکوپالنیت يهاکیوتیبیآنتبه 
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  مختلف يهاکیوتیبیآنتنسبت به  یتحت بررس يهاهیجدا یکیوتیبیآنتزان مقاومت یم :)۱( نمودار

  
   :لميوفيد بيتول ييتوانا يبررس

وکوکوس لیاستاف يهاهیجدالم در یوفیل بیتشک ییتوانا یبررس
ق یهر نمونه از طر ين با هشت تکرار برایروسیاورئوس مقاوم به موپ

 550در در طول موج یر زایتوسط دستگاه اال يجذب نور گیرياندازه

ه یجدا 30سنجش قرار گرفت و مشخص شد که از نانومتر مورد 
ه فاقد یجدا 20ذکر شده،  Cut offسه با یبراساس مقا یتحت بررس

لم یوفید کننده بی) تولدرصد 33,3ه (یجدا 10لم و یوفید بیتول ییتوانا
 ). 2(نمودار  بودند

  

  نیروسیمقاوم به موپ يهاارئوسوس لوکوکیلم در استافیوفیکننده بد یتول يهاهیجدادرصد  :)۲( نمودار
  

لم از یوفید کننده بیتول يهاهیجدا یالزم به ذکر است که تمام
  شده بودند.  يادرار و کشت خون جداساز يهانمونه

  
نانوذرات  ابيحضوروغلم در يوفيل بيزان تشکيسه ميمقا

  کل: ين

 یس یدر س گرممیلی 10لم در حضور غلظت یوفیل بیتشک
ب نانوذرات ایلم در غیوفید بیزان تولیشده و با م یکل بررسینانوذره ن

) در طول ODنوري (ن جذب یانگیسه شد. میه مقایتوسط هر جدا
د کننده یتول يهاهیجدا ک ازیهر يتکرار برا 8نانومتر با  550موج 

نشان داده شده  3 کل در نمودارینانوذرات ن ابیحضوروغلم در یوفیب
 است. 
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خط یکل (نحضور نانوذره عدم لم در یوفید بیرنگ قرمز تول خط بنفش رنگ) ونیکل (لم در حضور نانوذره یوفید بیتول یرنگ آب ):۳نمودار (
 يرو بر مهارکنندهنقش کل ین حضور نانوذرات )2به جز مورد ها (هیجداتمام در مورد  شودیمچنانکه مشاهده  ، همدهدیمرا نشان  قرمز رنگ)

 یس یدر س  گرممیلی 10کل با غلظت یحضور نانو ذرات ن یو در مجموع اثر کل را داشته است یتحت بررس يهاهیجدالم توسط یوفید بیتول
  شد. یتحت بررس يهاهیجدالم توسط یوفید بیمنجربه کاهش تول

  
 يهايباکترلم یوفیل بیتشک يکل بر روینانوذره ن ياثر مهار

زان یم با سهیدر مقان  یروسیلوکوکوس اورئوس مقاوم به موپیاستاف
 بود داریمعناب نانوذرات یه در غیلم توسط هر جدایوفید بیتول
)p=0/039.(  

  
  گيرينتيجهبحث و 
س یدیدرمیلوکوکوس اپیرئوس و استافولوکوکوس ایاستاف

 يهاعفونت و یمارستانیب يهاعفونتجاد کننده یعوامل ا نیترفراوان
 ییتوانا واضح طوربهن امر یل ای، دلباشندیم یل پزشکیمرتبط با وسا

ر در یاخ يهاشرفتیپاست.  هايباکترن یلم توسط ایوفید بیتول
ل یرا در رابطه با اساس تشک يشتریات بییجز یملکول يولوژیب
 يفرصت طلب آشکار نموده است. تعداد ين پاتوژن هایلم در ایوفیب

 يهانیپروتئبه  يه باکتری، اتصال اولیسطح يهانیپروتئاز 
 یلک اگزوپیان یکه با ب کنندیم يزبان را واسطه گریکس میماتر

را به  ییایباکتر يهاسلولن که یاز جنس گلوکز آم یونید کاتیساکار
ز ین هانیپروتئاز موارد  یدر برخ. شودیمدنبال  ،چسباندیمهم 

 هايباکترن متصل کننده یگزیجا يساختارها عنوانبهممکن است 
ن مشخص شده است که مقاومت یند. همچنیگر عمل نمایکدیبه 

 يندهایفرا وابسته به ،یکروبیبه مواد ضد م یلوککیاستاف يهابیوفیلم
 ن لزوم انجام یدر حال حاضر محقق است. یتحت کنترل ژنوم

 يضرور یلوککیاستاف يهابیوفیلم يرو بررا  يمتعددمطالعات 

 و اهواکسن یشرفت در معرفیپ يراهگشان مطالعات را یدانسته و ا
  ).21اند (دانسته یلوککیضد استافد یجد يداروها

 ییایباکتر همکاران اثرات ضد و  2013Mamonovaدر سال 
 یبررس یا کلیاشرش ینیبال يهاهیجدا يرو را بر ينانو ذرات فلز
 ازجملهلوکوکوس ارئوس یهمانند استاف یا کلیکردند. اشرش

سم یازمکان ين باکتریدر انسان است. ازا عوامل عفونت  نیترعیشا
ف یع الطیبتاالکتاماز وس يهامیآنزد یتول ازجمله يمتعدد يها

ختلف م يهاکیوتیبیآنتجاد مقاومت نسبت به یا يوکارباپنمازها برا
ضد  عوامل ییا شناسای و ین ضرورت طراحیبنابرا، دینمایماستفاده 

 اهيباکترن یاز ا یناش يهاعفونتدرمان  يد برایجد ییایباکتر
 يلزنانوذرات ف ن نکته کهین با توجه به این محققیا. شودیماحساس 

ت یبرخوردار بوده و قابل يترکمت یاز سم يفلز يهاونیسه با یدر مقا
 مدتیطوالن ریتأث يدارا ز در بدن موجودات زنده را دارند ویتجو

 يبر رورا م ویتانیت کل وینانو ذرات ن ییایاثرات ضد باکتر ، باشندیم
د که یمشخص گرد و نمودند یبررس یا کلیاشرش ینیبال يهاهیجدا

 ییایدارند. اثرات ضد باکتر یکش يت باکتریکل فعالینانوذرات ن
ن ذرات و زمان مجاورت بود. یکل وابسته به غلظت اینانوذرات ن

 يشتریشنهاد کردند که بهتر است مطالعات بین پین محققین ایبنابرا
آن  یمعرف منظوربهکل ینانوذرات ن ییایت ضد باکتریفعال يرو بر
ن یا يهاافتهی. )7گیرد (صورت  ییایل ضد باکترک عامی عنوانبه

 ییایج پژوهش حاضر که نشان دهنده اثرات ضد باکترین با نتایمحقق

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               5 / 8

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-3289-fa.html


 و همکاران يمريم قهرمان  ... ميزان روي بر نيکل ذرات نانو باکتريايي ضد اثرات بررسي
 

1068  

قاوم م يهاهیجداتوسط  يدیلم تولیوفیکل در کاهش بینانو ذرات ن
ه ج به دست آمدیمطابقت داشته و نتا يتا حد ن استیروسیبه موپ

ن لحاظ که نشان یرا از ان ین محققیا يهاافتهیدر پژوهش حاضر، 
. البته ندکیمد یکل است، تائینانو ذرات ن ییایدهنده اثرات ضد باکتر

وذرات لم نانیوفیما به منابع تاکنون اثرات ضد ب یبراساس دسترس
ه ن مطالعیکل مورد مطالعه قرار نگرفته است و پژوهش حاضر اولین

ات ضد بته اثر. الباشدیمکل یلم نانو ذرات نیوفیاثرات ضد ب يبر رو
 يرو برنانوذرات نقره  ازجملهگر انواع نانو ذرات یاز د یبرخ یکروبیم

 يطورهبمورد مطالعه قرار گرفته است.  هايباکترر یلم سایوفید بیتول
م لیوفیب دیتولو همکارانش مهار   2012Namasivayamکه در سال 

 يکاتتر ها يبر رورئوس ولوکوکوس ایاستاف ینیبال يهاهیجدا
نموده  یبررس in vitro طیدر شرارا پوشانده شده با نانو ذرات نقره 

ز ینرا  هاکیوتیبیآنتاز  یبا برخ ذرات نقرهک نانو یتستینرژیو اثر س
به روش  نقره ذراتنانو د یپس از تول. مورد مطالعه قرار دادند

ن ذرات پوشانده شد. اثرات واضح مهار یسطح کاتترها با ا، ییایمیش
ثر مشاهده شد وحداکذرات ده شده با نانویپوش يدر کاتترها لمیوفیب
پوشانده  يساعت درکاتترها 24 یلم در طیوفیل بیزان مهار تشکیم

 مشاهده شد و کیوتیبیآنتهمراه با  ذراتا نانویو ذرات شده با نانو
ب یرنگ تخیاسکن یکروسکوپ الکترونیبا استفاده از م هایبررس

ت یر ماهییتغ لم ویوفیزان مهار بیم .نمودلم را آشکار یوفیکامل ب
مورد  يهاکیوتیبیآنتوذرات در موارد کاربرد توام نانو ییایمیوشیب

اربرد توام ک کیستینرژیشتر بود که نشان دهنده اثرات سیاستفاده ب
ج مطالعه حاضر ی). نتا6است (لم یوفید بیدر مهار تول باتین ترکیا
ن مطالعه بوده و هر دو مطالعه اثرات یج ایز در توافق با نتاین

رئوس را لوکوکوس ایلم استافیوفید بیتول ينانوذرات بر رو مهارکننده
  .کنندیمد یتائ

د یولت ییج به دست آمده در مطالعه حاضر نشان دهنده تواناینتا
س لوکوکویاستاف يهاهیجدااز  یلم توسط درصد قابل توجهیوفیب

ن یا یچند گانه است، از طرف ییارئوس برخوردار از مقاومت دارو
توسط  لمیوفید بیتول يکل بر رویکاهنده نانوذرات ن ریتأثپژوهش 

. به دهدیملوکوکوس اورئوس را نشان یمقاوم استاف يهاهیجدا
به تعداد محدود  توانیمپژوهش حاضر  يهاتیمحدودهرحال از 

مختلف نانوذرات  يهاغلظتو عدم استفاده از  ییایباکتر يهاهیجدا
ستفاده ا يراهگشا یلین انجام مطالعات تکمیکل اشاره نمود. بنابراین

 يازسپاك منظوربه ینیدهان و ب یکل در سطوح مخاطیاز نانوذرات ن
  لوکوکوس ارئوس مقاوم به درمان خواهد بود.یافراد حامل از استاف

 
  يتشکر و قدردان

ــیله ازکم بدین   معاونت محترم  ییقات دانشــجویته تحقیوس
 يهانهیهزتأمین  دلیلبهپژوهشــی دانشــگاه علوم پزشــکی ارومیه 

  .شودیمالزم براي انجام این طرح تحقیقاتی تشکر و قدردانی 
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Abstract 
Background & Aims: The antimicrobial effects of nickel nanoparticles on some bacterial strains such 
as S. aureus and E.coli have been shown in limited studies. The aim of this study was to investigate the 
inhibitory effects of nickel nanoparticles on biofilm formation by mupirocin resistant S. aureus isolates. 
Materials & Methods: In this study, 150 S. aureus isolates were collected from educational hospitals in 
Urmia city. The sensitivity of isolates to mupirocin and other commonly used antibiotics was 
investigated by agar disk diffusion method. Microtiter dish biofilm formation assay method was used to 
determine the amounts of biofilm formation in the presence/absence of nickel nanoparticles. 
Results: From 150 isolates, 30 ones were resistant to mupirocin. The highest levels of resistance to other 
antibiotics in Mupirocin resistant isolates were seen to penicillin and Trimetoprim/sulfametoxazol 
respectively, and the least amounts of resistance were seen to ticoplanin and linezolid, respectively. 
33.3% of investigated isolates were biofilm producers. The inhibitory effect of nickel nanoparticles on 
biofilm formation by mupirocin resistant S.aureus isolates was significant (P = 0.039). 
Conclusion: Considering the inhibitory effects of nickel nanoparticles on biofilm of mupirocin resistant 
S. aureus isolates and the safety of nickel usage in dental materials which allow its administration in the 
nose and mouth mucosa, after further studies it may be useful for prevention of biofilm formation and 
removal of the carriers from mupirocin resistant S. aureus. 
Keywords: Staphylococcus aureus, Mupirocin, Nickel nanoparticles, Biofilm 
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