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 Background and Aim: A variety of bacteria like Staphylococcus aureus utilize 

quorum sensing to perform their important activities such as biofilm formation 

and production of virulence factors. Interfering with the bacterial QS will disable 

the bacteria to perform above-mentioned vital activities. The principal aim of 

the study was to evaluate the effects of five plant extracts against bacterial 

Quorum sensing of Staphylococcus aureus. 

Materials and Methods: Thirteen strains of Staphylococcus aureus were 

isolated from patients with dental implant infection and identified. The plant 

species were collected from vicinity gardens of Fars Province and extracted 

using 96% ethanol. The anti-QS and antimicrobial susceptibility methods were 

then carried out to evaluate their bactericidal and QS properties with the use 

of Agrobacterium tumefaciens NTL/PZLR4. Furthermore, the biofilm 

production of the isolates was evaluated by microtiter plate (MTP) assay. 

Ethical Considerations: This study with research ethics codes 01-16-1-1959 

and 73/118248 has been approved by research ethics committee at Islamic 

Azad University, Jahrom and research sciences branch, respectively. 

Findings: The results of the study disclosed that the extract of raspberry 

blossom possesses significantly (p<0.05) anti-QS property (>21 mm). The 

anti-QS activity was proved by creating clear halo sides of the wells formed by 

Agrobacterium tumefaciens NTL/PZLR4. Moreover, the extracts of tarragon, 

wheat flower, flixweed and basil showed antimicrobial properties. 

Conclusion: According to the anti-biofilm and anti-QS properties of raspberry 

blossom extract against the isolates of Staphylococcus aureus, it could be 

considered as a mouthwash against dental bacterial infection with the 

identification of active compounds in the raspberry.  
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 هیسو نگیکوئوروم سنس سمیمختلف بر مکان یاهیعصاره گ 5 یبازدارندگ تیخاص یبررس

 اورئوس لوکوکوسیفاستا
 

 2انیمخف الدی، م *1 شگریالهام پ

 .رانیجهرم، فارس، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یولوژیکروبیگروه م .1

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،قاتیعلوم و تحقواحد  ،یاهیگ یشناسیماریگروه ب. 2
  

 چکیده  اطالعات مقاله

 14/09/97 تاریخ دریافت:

 10/11/97 ش:تاریخ پذیر

 20/03/98 :انتشارتاریخ 

 تیحساس سمیاورئوس از مکان لوکوکوسیاستاف ژهیبه و هااز باکتری یاریبس :زمینه و هدف 

 یفاکتورها جادیاو  لمیوفیب دیخود مانند تول یی ضرورهاتیاز فعال یاریانجام بس یبرا یتیجمع

در انجام  یباکتر یباعث ناتوان مستیس نیکنند. هرگونه تداخل در ایاستفاده م ییزامارییب

 تیحساس هیعل یاهیعصاره گ 5 لیپتانس یابیمطالعه با هدف ارز نیشد. ا دفوق خواه یهاتیفعال

 .دیا. اورئوس انجام گرد هیسو یتیجمع

و  یجداساز یدندان مپلنتیا. اورئوس از بیماران دچار عفونت ا هیجدا زدهیس ها:و روش مواد

به واسطه حالل  یریاز باغات استان فارس جمع آوری و عصاره گ یاهیگ یهاشدند. گونه ییشناسا

 یتوم ومیگر آگروباکترنشان هیبه واسطه سو اهانی. اثر عصاره گرفتیانجام پذ درصد 96اتانول 

با  یکشیباکتر تیخاص چنینهمو  یتیجمع تی، با آزمون ضدحساسNTL/PZLR4 فشنس

ها به روش هیجدا لمیوفیب دیفت. در ضمن قدرت تولقرار گر یمورد بررس یکروبیآزمون ضدم

 .دیگرد یابیارز (MTP) تیترپلیکروتیم

اخالق  تهیکم دییبه تأ 118248/73و  01-16-1-1959 مطالعه با کد نیا مالحظات اخالقی:

 است. دهیرس تهران قاتیجهرم و علوم تحق یواحدها یدانشگاه آزاد اسالم یمعاونت پژوهش

ضد  تیخاص (p < 05/0) یدار یصورت معنهشان داد که عصاره شکوفه تمشک بن جینتا ها:افتهی

گر، نشان هیهاله روشن در اطراف چاهک توسط سو جادیا. (مترمیلی 21 <) دارد یتیجمع تیحساس

 ،ترخون، گل گندم اهانینمود. عصاره گ دییعصاره شکوفه تمشک را تا یتیجمع تیاثرات ضد حساس

 .از خود نشان دادند یکروبیضدم تیخاص صرفاً حانیو ر ریخاکش

عصاره شکوفه تمشک،  یتیجمع تیو ضد حساس یلمیوفیضد ب یژگیبا توجه به و :ريیگجهینت

 مپلنتیجهت مقابله با عفونت ا هیشوبه عنوان دهان اهیگ نیموثره موجود در ا باتیتوان از ترکیم

 استفاده نمود.  یدندان
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 مقدمه .1

بین  یارتباطایجاد سیستم  هماهنگی و ی که باعثبه فرآیند

نام هر بهای خارج سلولی و قابل انتشامولکولریز  توسط هاسلول

بیان  موجب القایآن  دنبالهبو  (autoinducersخودالقاگرها )

حساسیت جمعیتی،  ،گرددیم های ویروالنسها از جمله ژنژن

اطالق  Quorum Sensing (QS)حدنصاب حسگری یا 

تراکم و قدرت انتشار پایین با در واقع پدیده  این .(1)د گردمی

شرایط ایده آلی را  ریدی موجود در بیوفیلم،ماتریکس پلی ساکا

به  زاییبیماریها و القای تولید فاکتورهای برای تجمع سیگنال

ها فراهم نموده و باکتری (QS) کوئوروم سنسینگپدیده واسطه 

 .(2) سازدرا آماده حمله به میزبان می

های باکتری بسیاری ازداده است که تحقیقات اخیر نشان 

از هستند  و گیاهیزای انسانی بیماریکه  و مثبت منفیگرم

فاکتورهای  تولید یمبه منظور تنظ سیستم حدنصاب حسگری

هایی توان نمونهکنند. در این راستا مییم استفاده ییزایماریب

 سودوموناسهای مانند جنس های گرم منفیاز باکتری

(Pseudomonas) ،بورسال (Burcella ،)ایرالستون 

(Ralstonia ،)ویبریو (Vibrio ،)تریومگروباکآ 

(Agrobacteriumو ) یرسینیا (Yersinia)  ی گرم هاباکتریو

 سسیاسترپتوما(، Bacillus) لوسیباسی هامثبت مانند جنس

(Streptomyces،) استرپتوکوکوس (Streptococcus ،)

 انتروکوکوس( و Staphylococcus) لوکوکوسیاستاف

(Entrococcus ) های نام برد. شایان ذکر است که باکتریرا

به منظور تولید پپتیدهای ضدمیکروبی  QS ازگرم مثبت 

 .(3) نمایندبیوفیلم استفاده می تولید چنینهم)اگزوتوکسین( و 

های مختلفی از فرآیند کوئروم سنسینگ رسانتاکنون پیام

( N-AHL) موسرین الکتوناسیل ه-اند که انشناسایی شده

آید. های گرم منفی به شمار میها در باکتریبارزترین آن

نقش  یگرم منف هاییدر باکتر AHLسیستم وابسته به 

کاربردهای  زایی دارند.سزایی در تنظیم تولید عوامل بیماریهب

رسان روشی نوین و قابل تامل برای های پیامی مولکولتجزیه

 .(4)باشد های باکتریایی میابله با عفونتمحققان در مباحث مق

تواند یها میوفیلمها در بیکروارگانیسمرشد م یکل طوربه

 ینبه هم .دنده یشفزاا یکروبیبه عوامل منسبت مقاومتشان را 

 یوکن کردن بیشهها اغلب در ریکروبدرمان با ضد م ،خاطر

عوامل  بنابراین ،خوردیعفونت شکست م یهناح ازها یلمف

در  یدیجد یهاو روش یدبا اهداف جد یدیجد یوفیلمیضدب

شده است که  یابیروش ارز ینچند. (5)ت اس یازعملکرد مورد ن

کاهش غلظت  یلهبه وس یوفیلمب یلتشک یا زایییماریبه کاهش ب

به سه  QSمهار  کنند.یکمک م یاییباکتر یطدر مح یگنالس

 های پروتئینییگنال، مهار اتصال به گیرندهسسنتز  مهارروش 

کار رفته مانند آسیل هموسرین الکتون ههای بو تخریب سیگنال

 (.1)شکل  (7 ،6)شود انجام می

 

 
 .رديگیصورت م اهانيکه توسط گ یضد حدنصاب حسگر تيمهار خاص سميمکان .1شکل 
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 Quorum سگری کننده حد نصاب حهای سرکوبفعالیت

Quenching (QQ) شود، این روش با هدف از بین نامیده می

بلکه به این معنا است که  ،ها تعریف نشده استبردن باکتری

باکتری را با استفاده از داروهایی غیر از داروهای شیمیایی  یبقا

توان محدود کرد که روشی بسیار کارآمد برای جایگزینی می

 باشدبه پدیده مقاومت آنتی بیوتیکی می ها با توجهآنتی بیوتیک

ها و با توجه به به منظور درمان و پیشگیری از بیماری .(8)

گذارند، نیازمند جا می هعوارض جانبی که داروهای شیمیایی ب

جه اطمینان باال در طوالنی داروهایی با کمترین عوارض و در

. گیاهان دارای ترکیبات فراوانی هستند که (9)مدت هستیم 

ها در راستای اهداف این تحقیق استفاده کرد. با توان از آنمی

ها در برابر ص ضدمیکروبی آنتوجه به تنوع گیاهی و خوا

ها، در این تحقیق تالش شده است که از چند تیره عفونت

 یندر ا مختلف، هر کدام یک گونه مورد بررسی قرار گیرد.

مختلف  یرهاز چند ت یصورت تصادفهب یاهانپژوهش انتخاب گ

از نظر  یشینت پیقاها و البته با توجه به تحقتنوع آن یلبه دل

را  QS ندآیاختالل در فر یتکه قابل یخاص یباتداشتن ترک

انجام شده  موارد یرو سا ینالولل یمولین،ل یوژنول،دارند از جمله 

 یباتبود که ترک ییهاگونه یاهان،از انتخاب گ یاست. هدف اصل

بر  یدارند و هنوز پژوهش یلدخ QS یاییباکتر یدهدر پد یخاص

 ه تمشکشکوف ،در این راستا .استها انجام نشده آن یرو

(Rubus ulmifolius ،از تیره گلسرخیان )ترخون 

(Artemisia dracunculusاز تیره کاسنیان )گل گندم ، 

(Centaurea cyanusاز تیره مینا )یر )، خاکشDescurainia 

sophiaو ر ( از تیره شب بویان( یحانOcimum basilicum )

 از تیره نعناعیان انتخاب شدند.

پتانسیل بازدارندگی ویژگی  یبررس هدف این مطالعه با

های شکوفه تمشک، ترخون، گل حساسیت جمعیتی عصاره

آگروباکتریوم  گندم، خاکشیر و ریحان با کمک سویه گزارشگر

در جهت بررسی کنترل بیوفیلم NTL/PZLR4  تومی فشنس

های در عفونت استافیلوکوکوس اورئوستولید شده توسط سویه 

اری در ذگهدف چنینهم .گرفت انجام ناشی از ایمپلنت دندانی

استفاده از گیاهان دارویی در راستای درمان و پیشگیری از 

 مورد بررسی قرار گرفت. یاییهایی با منشا باکترعفونت

 

 مالحظات اخالقی . 2

 توسط 118248/73و  1959-1-16-01 هایاین مطالعه با کد

ی آزاد اسالمی واحدهاکمیته اخالق معاونت پژوهشی دانشگاه 

 .رسیده استبه ثبت  تهران جهرم و علوم تحقیقات

 

  هامواد و روش .3

 کشتی هاو محیط باکتریایی یهاسویه

استافیلوکوکوس اورئوس  باکتریاییهای یهجدا ازعه این مطال در

های اطراف ایمپلنت دندانی و سویه از عفونتجداشده 

)تهیه شده از  NTL/PZLR4آگروباکتریوم تومی فشنس 

 عنوان بهاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران( دانشگ

 هموسرین اسیل هایمولکول دریافت( biosensorر )گزارشگ

گیری از بیماران بعد از نمونهگردید.  استفاده (AHL) الکتون

کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مراجعه

 تالها در محیط کشت تیوگلیکوشیراز، نمونه

(Thioglycollate broth)  به آزمایشگاه انتقال یافت، سپس

های ، تستاستافیلوکوکوس اورئوسجهت جداسازی و تشخیص 

 .(10)انجام گردید  NUCبیوشیمیایی و مولکولی از جمله ژن 

 صورتبهNTL/PZLR4 آگروباکتریوم تومی فشنس سویه 

 24 به مدت و (Bertani) LB Luria طمحی رویر ب غیرهوازی

 کشت داده شد.گراد درجه سانتی 28دمای  ساعت در 48تا 

 Trypticاز محیط کشت تریپتیک سوی براث ) ،عالوه بر این

Soy Broth( جهت آزمون میکروتیتر پلیت )MTPو ) Soft 

Top Agar) STAبه شرکت مرک آلمان  ( مربوط(Merck) 

 گردید. استفاده جمعیتی ضدحساسیت نآزمو منظور انجام به

 سیگنالی مولکولز ا همطالعن ایر د

C12-HSL: N-(3-Oxooctanoyl)-L-homoserine 

lactone (C12H19NO4, Molecular Weight 241.28) 
 (.11د )ش استفادهسیگما  شرکتخریداری شده از 
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 اورئوس استافیلوکوکوس یلکولمو یصتشخ

استافیلوکوکوس های یهجهت تعیین هویت مولکولی جدا

با استفاده از  NUCها از نظر حضور ژن تمامی ایزوله اورئوس

 استافیلوکوکوس بررسی شدند. سویه استاندارد PCRآزمون 

به عنوان کنترل مثبت مورد استفاده  ATCC 25923 اورئوس

 (.2و  1)جدول  (12) قرار گرفت

 NUCژن  یمرترادف پرا .1جدول 

 منبع (’3<-’5) توالی پرایمر اندازه )جفت باز( نام ژن

NUC 279 
5-GCGATTGATGGTGATACGGTT-3 

5-AGCCAAGCCTTGACGAACTAAAGC-3 
(12)  

 

 NUCژن  PCRشرایط دمایی و زمانی سيکل  .2 جدول

Genes Initial Denaturation Denaturation  Annealing  Extension Final Extension 

NUC 94 °C for 1 min 94 °C for 30 Sec 55 °C for 30 Sec 72 °C for 1 min 72 °C for 5 min 

 

 هاآن گیریعصارهو  گیاهید موا

ترخون  ،(Rubus ulmifolius)تمشک  گیاهیهای گونه

(Artemisia dracunculus( گل گندم ،)Centaurea 

cyanusخاکشیر ،) (Descurainia sophia و ریحان )

(Ocimum basilicum )استان فارس  از باغات اطراف

 یتوسط آقا نامبرده یاهانگشایان ذکر است گردید.  آوریجمع

یاهی گ یستماتیکس دکتری تخصصی ، داراییانبرج یردکتر ام

قرار  ییشناسامورد  گروه باغبانی از دانشگاه آزاد واحد جهرم،

دمای  ها درنمونه ابتدا گیاهی، در هیه عصارهت منظور به .گرفت

 سپس و انیدهخشکو باد آفتاب  نور دور ازروز  7مدت  به اتاق

 در گیاهیهای نمونههر کدام از  گرم از ند. یکصدآسیاب شد

 10به مدت  و مخلوط درصد 96اتانول  لیترمیلی 600مجموع با 

ناخواسته  ریز ترکیباتو گیری عصارها دستگاه سوکسله ب ساعت

تمامی  سپسر شد. فیلت صافی کاغذ با هیگیاهای عصارهاز 

دستگاه روتاری  باحالل آلی استفاده شده،  چنینهمترکیبات و 

(Heidolph، در دمای کمتر از )از گرادیدرجه سانت 40 آلمان 

 با غلظتدست آمده هغلیظ ب هایعصارهند. حذف شد هاعصاره

 پاالیهز و ا ( رقیق Dimethyl Sulfoxide) DMSOازمعینی 

های در نهایت عصاره عبور داده شد و میکرونی 22/0 رپو میلی

درجه  -20در دمای و  استریل هایویالدست آمده در هب

 .(3)ند نگهداری شد گرادیسانت

 یکروبیضدم تیحساس آزمون

گیاهی  یهافعالیت ضدمیکروبی عصاره ای بررسی میزاندر راست

 100 در ابتدا تمشک، ترخون، گل گندم، خاکشیر و ریحان،

اگروباکتریوم تومی  ساعته باکتری 24میکرولیتر از کشت 

 Mueller-Hinton در محیط کشت (=1/0OD600) فشنس

(MH)  میکرولیتر به  20ها از هر کدام از عصاره گردید.پخش

های آغشته شدند. دیسک یمترمیلی 6ی استریل هادیسک

به همراه استاندارد های بیوتیکتتراسایکلین به عنوان آنتی

 دهها قرار دادر پلیتهای گیاهی های آغشته به عصارهدیسک

ساعت  24به مدت  گرادیدرجه سانت 30و در دمای  شده

ری گیها با اندازه. فعالیت ضدمیکروبی عصارهگرماگذاری گردید

 .(3) شدقطر هاله بازدارندگی ارزیابی 

 حساسیت جمعیتیضد آزمون 

گرم  2گرم آگار،  STA (3/1گرم از محیط کشت میلی 5

میلی لیتر آب دیونیزه( با  200گرم سدیم کلراید،  1تریپتوفان، 

آگروباکتریوم تومی ساعته سویه  24میکرولیتر از کشت  100

میکرولیتر  20 و X-Galمیکرولیتر  NTL/PZLR4 ،50فشنس 

 AHLبه عنوان منبع  C12-HSLمیکروگرم در لیتر  100از 

ده و بالفاصله بر شخارجی تهیه شد. مواد فوق به آرامی ترکیب 

که از قبل در همان  LB agarنازک از محیط  روی سطحی

ه و بعد از کمی سرد شدن این محیط دو پلیت آماده شده ریخت

متر ایجاد میلی 5هایی به قطر ، در آن چاهکLB-STAای الیه

های گیاهی میکرولیتر از عصاره 40تا  30ها با گردید. چاهک

به عنوان  DMSOپر شدند. حالل  DMSOرقیق شده با حالل 

درجه  30ها در دمای پلیتکنترل منفی در نظر گرفته شد. 

روز نگهداری شد. مهار کوئروم سنسینگ  3به مدت  رادگیسانت
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ها در برابر یک پس زمینه با ایجاد هاله روشن در اطراف چاهک

 .(11) شودفعال ایجاد می 4NTL/PZLR رنگ از باکتری آبی

 (MTP)به روش میکروتیتر پلیت  توانایی تشکیل بیوفیلم

 به منظور بررسی خصوصیات فنوتیپیکی تشکیل بیوفیلم از روش

  MTP(Microtiter Plate Assay.استفاده گردید )  در این

های درون چاهک Soy Broth Trypticaseروش محیط کشت 

ای ریخته شد و سپس سوسپانسیون باکتری خانه 96یت پل

معادل نیم مک فارلند به هر چاهک  استافیلوکوکوس اورئوس

های متصل گذاری برای حذف باکتریاضافه شد. پس از گرمخانه

 PBS (Phosphate Buffer ها، از بافرنشده به دیواره چاهک

Solution صل شده های متو پس از تثبیت باکتریشد ( استفاده

و در  گرفتآمیزی پلیت الیزا با سافرانین انجام با متانول، رنگ

قرائت  نانومتر با استفاده از دستگاه 490موج در طول  نهایت

، حداکثر طول موج جذبی (ELISA Readerکننده الیزا )

(ODهر چاهک خوانده شد. توان )ی تشکیل بیوفیلم توسطای 

متصل  جذب سافرانینمیزان  اساسهای موردبررسی بر جدایه

با  و هگردید بندیطبقه ،های موجود در بیوفیلمسلول شده به

مورد  دست آمدههب نتایج ،cut-off استفاده از روش محاسبه

اثیر عصاره شکوفه سپس با هدف ت .(13) تبررسی قرار گرف

ها به دیواره چاهک و ایجاد بیوفیلم، تمشک در اتصال سویه

میکرولیتر عصاره گیاهی رقیق شده با  50و  30، 10های غلظت

DMSO  ده و شبه محیط کشت تریپتیک سوی براث اضافه

مراحل فوق انجام پذیرفته و نتایج بدست آمده با مرحله ی قبل 

 فت.مقایسه و مورد بررسی قرار گر

 آماری تحلیل

 SPSSنرم افزار  یکمو  یستنسخه ب از ها با استفادهیافته یجنتا

 یسوال-و آزمون کروسکال یشرف یقتست دق ی،و آزمون مربع کا

در  p <05/0 ابر بابر یداریمعن سطح .قرار گرفت یمورد بررس

 شد. نظر گرفته

 

 ها. یافته4

پس ئوس استافیلوکوکوس اوری هاتشخیص و شناسایی جدایه

های بیوشیمیایی استاندارد به روش مولکولی و از طریق از آزمون

انجام  PCR( به روش NUCتکثیر ژن اختصاصی ترمونوکلئاز )

، مثبت NUCهای مورد آزمایش دارای قطعه شد. تمامی جدایه

خاصیت ضد حساسیت  ،پژوهشاین  در(. 2گزارش شدند )شکل 

تمشک، ترخون، گل عصاره گیاهی شکوفه  5جمعیتی از میان 

 گیاهی عصاره قرار گرفت. گندم، خاکشیر و ریحان مورد آزمایش

اطراف ر د شدن هاله کرمی رنگر با پدیداشکوفه تمشک 

 NTL/PZLR4 آگروباکتریوم تومی فشنس  ها در سویههکچا

به عنوان کنترل  DMSOحالل  (.3)شکل  مشخص گردید

که در حالی ،شتندا QSی ضدمیکروبی و یا ضد منفی، هیچ هاله

آنتی بیوتیک تتراسایکیلن به عنوان کنترل مثبت دارای میزان 

که خاصیت ضد بدون این ،بودقابل توجهی خاصیت ضدمیکروبی 

QS  (.3جدول )داشته باشد 
 

 
: Mدرصد. ردیف  5/1در ژل آگارز  يمرازپل یايرهمحصول واکنش زنج .2شکل 

: نمونه بالينی مثبت، ردیف 13تا  2 : کنترل منفی، ردیف1، ردیف bp 100مارکر 
 : کنترل مثبت.14

 

 
با استفاده از  شکوفه تمشک عصاره QSارزیابی خاصيت ضد آزمون  .3 شکل

حلقه . چاهک سمت چپ: NTL/PZLR4 آگروباکتریوم تومی فشنس سویه
 QSبه ترتيب مربوط به خاصيت ضدميکروبی و ضد  درونی و بيرونی اطراف چاهک

 بدون خاصيت  DMSOحالل شک. چاهک سمت راست: عصاره شکوفه تم
 .QSضد  ضدميکروبی و یا
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 متر(.ميلی ±ميزان خاصيت ضدحساسيت جمعيتی )انحراف معيار .3 جدول

 خاصيت ضد حدنصاب حسگری خاصيت ضدميکروبی محل نمونه گيری گونه گياهی

 - )5/7± 3/0( برگ و گل خاکشير

 - )5/6± 4/0( برگ ترخون

 - (2/8± 6/0( گل گل گندم

 )21± 5/0( )4/7± 5/0( شکوفه تمشک
 - )8/7± 3/0( برگ ریحان

DMSO - - - 
 - ) 34± 4/0( - تتراسایکلين

 

 ارزیابی خاصیت ،تحقیقاین  صلیکه هدف اجاییاز آن

با  چنینهمبوده و  یگیاههای ضدحساسیت جمعیتی عصاره

حت تاثیر فرآیند ها تکه تشکیل بیوفیلم در باکتریتوجه به این

QS جهت بررسی قدرت ضدبیوفیلم عصاره رو از این ،باشدمی

در این  .شکوفه تمشک از آزمون میکروتیترپلیت استفاده گردید

مانع شدن از اتصال با ها عصاره ضد بیوفیلم خاصیتروش 

ی چاهک در پلیت به دیوارهاستافیلوکوکوس اورئوس های جدایه

محیط و لوکوکوس اپیدرمیدیس استافیگردید.  مشخصالیزا 

 و های منفیکنترل عنوان بهکشت تریپتیک سوی براث 

نوان کنترل عبه  ATCC 33591 استافیلوکوکوس اورئوس

در داد  یج نشانتان. (14)در این مطالعه استفاده شد  مثبت

اثری  ،شده بودند تلقیحهای الیزا که عصاره گیاهی تمشک پلیت

ن در حالیست که . ای(4)شکل  وجود نداشت از تولید بیوفیلم

ه بیوفیلم متوسط تولید کرده جدای 2جدایه بیوفیلم قوی و  11

این مطالعه شود در خاطر نشان می چنینهم(. 4بودند )جدول 

در عدم حضور  استافیلوکوکوس اورئوسهای تمامی جدایه

 (.5یاهی دارای قدرت تولید بیوفیلم بودند )جدول عصاره گ

 

 
 13: )1-4تکرار. ) 3ارزیابی تشکيل بيوفيلم به روش ميکروتيتر پليت با  .4شکل 

کنترل )براث  یسو یپتيککشت تر يطمحNC 1: جدایه استافيلوکوکوس اورئوس؛
استافيلوکوکوس : PC)کنترل منفی(؛ استافيلوکوکوس اپيدرميدیس : NC 2ی(؛ منف

های )کنترل مثبت(. الف( جذب سافرانين توسط سویه ATCC 33591اورئوس 
ب( عدم جذب  .استافيلوکوکوس اورئوس در عدم حضور عصاره شکوفه تمشک

 ها.سافرانين در حضور عصاره گياهی در چاهک

 

 

 (MTP) دهنده بيوفيلم به روش ميکروتيتر پليتهای تشکيلفراوانی سویه .4 جدول

 ی تشکيل دهنده بيوفيلمهاتعداد سویه نوع بيوفيلم
روش محاسبه )رابطه ميزان جذب و 

 تشکيل بيوفيلم(

حداکثر جذب  نتایج حاصل از ميانگين

 *(OD) نور

 2OD > 4×ODc OD > 0.332 (84.61)11 قوی
 ODc < OD ≤4×ODc   0.166 < OD ≤0.332×2 (15.38)2 متوسط

 ODc< OD ≤2×ODc 0.083 < OD ≤ 0.166 - ضعيف
 OD ≤ 0.083 OD ≤ 0.083 - عدم اتصال

ODc* شد یسهها با آن مقاچاهک یرباشد که سایم 083/0نترل، برابر با ک. 
 

 MTPبه روش  (p < 05/0ها در عدم حضور و حضور عصاره شکوفه تمشک )توانایی تشکيل بيوفيلم جدایه .5جدول 

ميزان جذب نور در 
حضور عصاره در 

 ميکروليتر 50غلظت 

ميزان جذب نور در حضور عصاره 
 ميکروليتر 30در غلظت 

ميزان جذب نور در حضور عصاره 
 ميکروليتر 10در غلظت 

 م حضور عصارهميزان جذب نور در عد
 )توانایی تشکيل بيوفيلم(

ی هاجدایه
 استافيلوکوکوس اورئوس
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OD ≤ 0.083 
 )عدم اتصال(

0.166<OD≤0.332)متوسط( 

0.083<OD ≤ 0.16)ضعيف( 

OD > 0.332)قوی( 

0.166<OD≤0.332)متوسط( 

OD > 0.332)قوی( 

0.166<OD≤0.332)متوسط( 
 13تا  1جدایه شماره 

OD ≤ 0.083 
 )عدم اتصال(

OD ≤ 0.083()0.083 عدم اتصال<OD ≤ 0.16)ضعيف( 0.083<OD ≤ 0.16)ضعيف( 
 اپيدرميدیس ا.

 )کنترل منفی(

OD ≤ 0.083 
 )عدم اتصال(

0.166<OD≤0.332)متوسط( OD > 0.332)قوی( OD > 0.332)قوی( 
 ATCCاورئوس  ا.

 )کنترل مثبت( 33591

OD ≤ 0.083 
 )عدم اتصال( 

OD ≤ 0.083)عدم اتصال( OD ≤ 0.083()عدم اتصال OD ≤ 0.083)عدم اتصال( TSB)کنترل منفی( 

 

 بحث. 5

های اثر عصاره شکوفه تمشک بر خاصیتدر این مطالعه 

های حساسیت جمعیتی و قدرت تولید بیوفیلم در جدایه

بررسی  مورداز عفونت ایمپلنت دندانی  استافیلوکوکوس اورئوس

با ممانعت از  QSبازدارندگی از قرار گرفت. نتایج حاکی 

 آگروباکتریوم تومی فشنسدر سویه گزارشگر  X-galهیدرولیز 

NTL/PZLR4 باشد. ی عصاره شوفه تمشک میواسطههب

عصاره شکوفه تمشک مانع از اتصال و تضعیف اتصال  چنینهم

در جهت تولید بیوفیلم به  استافیلوکوکوس اورئوسهای جدایه

این بدان معناست که های پلیت الیزا شد که دیواره چاهک

 .باشدعصاره شکوفه تمشک دارای خاصیت ضد بیوفیلم نیز می

ترین رفتارهای بیولوژیکی ارتباط سلول به سلول یکی از مهم

ها بوده که بیان ژن را در آلودگی باکتریایی تنظیم باکتری

های مولکولی جهت ایجاد ها از سیگنالنماید. در واقع باکتریمی

مند نسبت مناسب به رفتارهای اجتماعی هدفارتباط و پاسخ 

نماید. این پدیده که تحت به تحریکات محیطی استفاده می

مطمئن  هاییکی از روش ،نام دارد  Quorum Sensingعنوان

های باکتریعلیه ی یمواد طبیعی و غیرشیمیا اثر بررسیدر 

مقاومت در که در اثر ایجاد  یرفع مشکالت چنینهم زا وبیماری

 آیندپدید می هابی رویه آنتی بیوتیک به دلیل کاربرد هااکتریب

ها از که بسیاری از عوامل حیاتی باکتریاینبه با توجه باشد. می

یا عوامل وابسته به و زایی بیماریجمله تولید فاکتورهای 

 براینابنباشد، میتحت سیطره کوئوروم سنسینگ زایی بیماری

چیره شدن این پدیده ی که در ترکیبات طبیع یافتن هرگونه

 مقابله با تواند به عنوان روشی نوین درمی دنقش داشته باش

. تحقیقاتی (3) باشد ها مطرحعوامل بیماری زا و کاهش آلودگی

ا تولید دهد بعضی از گیاهان ترکیباتی روجود دارد که نشان می

های مولکولی باکتریایی را نمایند که قادر هستند سیگنالمی

د که نتحت تاثیر قرار داده و باعث بازدارندگی رفتارهایی شو

 بررسی با هدف حاضر پژوهشهستند.  QSتحت کنترل پدیده 

عصاره گیاهی  5پتانسیل بازدارندگی ویژگی حدنصاب حسگری 

 Artemisiaون )(، ترخRubus ulmifolius)تمشک شکوفه 

dracunculus( گل گندم ،)Centaurea cyanus خاکشیر ،)

(Descurainia sophia( و ریحان )Ocimum basilicum)  با

آگروباکتریوم تومی فشنس  کمک مدل آزمایشگاهی

NTL/PZLR4 باکتری مذکور جهت شناسایی  گرفت. انجام

 محیط (C12) زنجیره کربنی 12با  AHLمهار سیگنال خارجی 

با  lacZکه ژن کار گرفته شد. در این سویه با توجه به اینهب

فعال شدن این  ،ترکیب شده است QSپروموتر وابسته به 

منجر به بیان  AHLپروموتر به واسطه حضور سیگنال خارجی 

پیوسته بتاگاالکتوزیداز )که با شکستن گروه مولکولی رنگی 

(chromophore از )X-gal (5-bromo-4-chloro-3-

indoyl-β-Dgalactopyranoside (X-gal) تولید رنگ آبی )

باعث ممانعت از پروموتر  QSشود. ترکیبات ضد مینماید( می

از  رواز این ،شودمی lacZو نهایت بیان ژن  QSوابسته به 

 آیدو ظهور رنگ آبی جلوگیری به عمل می X-galهیدرولیز 

آگروباکتریوم تومی فشنس باکتری  ،. در این تحقیق(12)

NTL/PZLR4  های ر دریافت مولکولگگزارش نیاستربه عنوان

 لیتشک عدماستفاده گردید و  (AHL)اسیل هموسرین الکتون 

دهنده نشان یخارج گنالیبا حضور س این استرین در یرنگ آب

 باشد.یتمشک م ی شکوفهاهیتوسط عصاره گ QS یبازدارندگ

های مختلفی زا را به روشیک باکتری بیماری QSسیستم 

رسان، های پیامتوان مختل کرد که تجزیه آنزیمی مولکولمی

از طریق  AHLد هاست. اما اختالل در تولیترین این شیوهرایج



 1398 ریو دو، شماره دو، خرداد و ت ستیب اراک، سال پزشکی علوم دانشگاه مجله و همکاران پیشگر

 

 19 
 

LuxI  و اختالل در اتصال آن به پروتئین گیرندهLuxR  نیز از

است. در این تحقیق  QSهای دیگر خاموش کردن جمله روش

و  LuxIعصاره شکوفه تمشک واجد توانایی اختالل در عملکرد 

LuxR  یافت شد که نتیجه بسیار ارزشمندی است و حاکی از

های چندجانبه برای مختل هایی با تواناییوجود آنتاگونیست

و همکاران  براکمنآمده از مطالعه دستهنتایج ب است. QSکردن 

از  درصد 80ها با بیوفیلم نشان داد که 2015در سال 

 دریافتند که چنینهم. ندهست های میکروبی در ارتباطعفونت

تواند مقاومتشان را به ها میها در بیوفیلمرشد میکروارگانیسم

افزایش دهد و با مهار فرآیند کوئوروم یکروبی عوامل ضدم

توان مکانیسم تولید بیوفیلم را تحت تاثیر قرار داد سنسینگ می

(. در این پژوهش از عصاره شکوفه تمشک به عنوان 8)

استفاده و مشخص شد که ترکیبات این عصاره  QSمهارکننده 

نتایج  از تشکیل بیوفیلم شد.، باعث جلوگیری QSگیاهی با مهار 

مشخص  2015در سال  حاصل از مطالعه مخفیان و همکاران

داری معنی صورتبه ازمک و شویدکه دو عصاره گیاهی  نمود

که یطوربهباشند. خاصیت ضدحساسیت جمعیتی می دارای

 (مترمیلی 25/12 ± 3/0) میزان این ویژگی در گیاه ازمک کمتر

گیاه  هر دو چنینهمبود.  (مترمیلی 3/13 ± 5/0) از گیاه شوید

که میزان آن در یطوربه ،کشی نیز بودنددارای خاصیت باکتری

 ± 2/0) بیش از گیاه شوید (مترمیلی 58/9 ± 2/0) گیاه ازمک

و همکاران ابی میرزایی . ارزی(3)د گزارش گردی (مترمیلی 4/7

 یهایهاز جدا درصد 46نشان داد که  2014در سال 

 یلز نظر تشکا یلینس یمقاوم به مت اورئوس یلوکوکوساستاف

 icaCو  icaD یهاژن یها دارایزولهبودند. همه ا یقو یوفیلمب

 3/60 یببه ترت icaBو  icaA یهاژن یوعکه ش یدر حال .بودند

کوآوو . بر اساس تحقیقات (15) گزارش شد درصد 51و 

از ریشه تمشک  220D-F2عصاره  ،2012همکاران در سال 

Rubus ulmifolius)) جلوگیری از تشکیل بیوفیلم  درتواند می

تا حدی که بتوان حساسیت آنتی  اورئوس استافیلوکوکوس

د اهای معمولی را افزایش دبیوتیکی بدون اثرات سمی در سلول

یک کاندید قوی برای توسعه  220D-F2باشد. از این رو،  دخیل

گیاهی برای استفاده در پیشگیری و درمان  یبه عنوان یک دارو

به حساب  استافیلوکوکوس اورئوسعفونت بیوفیلم مربوط به 

و همکاران در  کوآو ،در تحقیقی دیگر ،چنینهم. (16) آیدمی

 Loniceraگیاهان دارویی  نشان دادند که 2008سال 

alpigena, ،Castanea sativa ،Juglans regia ،Ballota 

nigra ،Rosmarinus officinalis ،Leopoldia comosa ،

Cyclamen hederifolium ،Rosa canina ،Rubus 

ulmifolius و Malva sylvestris   دارای خاصیت

مقاوم به  اورئوس یلوکوکوساستافی هایهسو باکتریواستاتیک بر

 MTPدر این پژوهش از روش . (17)باشند می یلینس یمت

های شخیص میزان قدرت تشکیل بیوفیلم توسط جدایهجهت ت

 ODاستفاده شد. پس از بررسی میزان  استافیلوکوکوس اورئوس

( تولیدکننده درصد 61/84جدایه ) 11ها، هر کدام از چاهک

( تولیدکننده بیوفیلم درصد 38/15جدایه ) 2بیوفیلم قوی و 

دیگر عصاره  بار ،روش نیدر ا ،متوسط گزارش شدند. سپس

میکرولیتر  50و  30، 10های مختلف ظتلشکوفه تمشک در غ

گردید. نتایج حاصل نشان داد که هیچ کدام  اضافه هابه چاهک

میکرولیتر عصاره شکوفه تمشک، قادر  50ها در غلظت از جدایه

ا میانگین بعصاره شکوفه تمشک به تشکیل بیوفیلم نبودند. 

دم اتصال و باعث ع OD≤0.08324 ی کمتر ازمیزان جذب نور

 هایی جدایهدر نهایت عدم تولید بیوفیلم در همه

 یهااست که مولکول ذکر شایان .شداستافیلوکوکوس اورئوس 

هنوز ، در شکوفه تمشکسیگنال حساسیت جمعیتی  هکنندرمها

بایست تحقیقات بیشتری در این خصوص میو  مشخص نیست

 انجام پذیرد.

 

 گیرينتیجه. 6

با توجه به ویژگی ضد حساسیت جمعیتی  این مطالعه نشان داد

های و ضد بیوفیلمی عصاره شکوفه تمشک بر جدایه

توان با انجام مطالعات تکمیلی، از ، میاستافیلوکوکوس اورئوس

ترکیبات موجود در این گیاه جهت استفاده به عنوان دهان شویه 

 یو ظهور رنگ آب X-gal یدرولیزهعدم با توجه به د. کراستفاده 

اشی از ن NTL/PZLR4 آگروباکتریوم تومی فشنس ویهسدر 

از بین بردن قدرت  چنینهمو  اثرات ضد حساسیت جمعیتی
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با عصاره  استافیلوکوکوس اوروئوسهای تولید بیوفیلم جدایه

توان از این ترکیب گیاهی به عنوان میگیاهی شکوفه تمشک، 

 بدون زاهای بیماریروشی مناسب در راستای مبارزه با باکتری

 ایجاد مقاومت استفاده نمود.

 

 . تقدیر و تشکر7

صورت گرفته است.  یمال تیمطالعه بدون هرگونه حما نیا

 یآزاد اسالم یهاپژوهش از همکاری دانشگاه نیا سندگانینو

گزاری را کمال تشکر و سپاس قاتیواحد جهرم و علوم تحق

 دارند.

 

 . سهم نویسندگان8

ستاندارد نویسندگی بر اساس تمامی نویسندگان معیارهای ا

پیشنهادات کمیته بین المللی ناشران مجالت پزشکی را دارا 

 بودند.

 

 . تضاد منافع9

گونه تضاد نمایند که هیچوسیله نویسندگان تصریح میبدین

 .دمنافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندار
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