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توليد بيوفيلم توسط  Staphylococcus aureusاز عوامل مشکل ساز اين باکتریهاست .يکی از
لوکوسهای ژنی بيوفيلم  icaDاست که نقش مهمی در توليد بيوفيلم دارد .بسياری از گياهان

دارای خواص دارويی و ضد ميکروبی هستند .در اين پژوهش خواص ضد ميکروبی و اثرات

واژههای کلیدی

بیوفیلم

مولکولی عصاره های گياهی خارمريم و جينسينگ بر بيان ژن بيوفيلم  icaDدر  S. aureusمورد
صاره های گياهی خارمريم و جينسينگ تهيه شد و پس از بررسی هاله عدم

مطالعه قرار گرفت .ع
رشد باکتری تحت تأثير اين عصاره ها ،اثر مهارکنندگی رشد با استفاده از آزمون حداقل غلظت
مهارکنندگی رشد بررسی شد .به دنبال استخراج  RNAو سنتز  cDNAاز سويههای تيمار شده با

جینسینگ

عصارههای خار مريم ،جينسينگ و سويه های بدون تيمار ،ميزان بيان ژن بيوفيلم  icaDدو سويه

خارمریم

استاندارد و پاتوژن  S. aureusبا روش  Real time PCRبررسی و مورد تجزيه و تحليل قرار

icaD
Staphylococcus aureus

گرفت .قطر هاله عدم رشد سويه استاندارد تحت تأثير غلظت  111 mg/mlعصاره خارمريم و

جينسينگ بهترتيب  11و  8ميلیمتر و در مورد سويه پاتوژن نيز بهترتيب  11و  11ميلیمتر تعيين
 14ميلیمتر در هر دو سويه مورد مطالعه ايجاد نمود .در غلظتهای مختلف عصاره گياهی (g/ml
 73/6تا  )4111 g/mlب هکار رفته در  ،MICتمام سويهها رشد يافتند .طبق نتايج حاصل از Real
 ،time PCRبيان ژن بيوفيلم  icaDدر سويه استاندارد تحت تأثير عصاره خار مريم افزايش 13
برابری و تحت تأثير عصاره جينسينگ افزايش  14برابری نشان داد .در سويه پاتوژن ،بيان ژن icaD
تحت تأثير عصاره خار مريم به  %1/7کاهش يافت و بيان اين ژن تقريبا مهار شد .عصاره جينيسنگ
نيز بيان اين ژن در سويه پاتوژن را به نصف کاهش داد و به حدود  % 43رساند .استفاده همزمان
عصاره خار مريم و جينسينگ نيز بيان ژن  icaDدر سويه پاتوژن را به حدود  % 6نمونه کنترل
رساند و باعث کاهش  34درصدی بيان اين ژن شد.
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شد .استفاده ترکيبی به نسبت مساوی از عصاره خار مريم و جينسينگ نيز هاله عدم رشدی به قطر
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مقدمه

افزایش بیماران با ضعف ایمنی و استفاده بیش از اندازه از وسایل

عفونتهای بیمارستانی یک معضل جهانی بوده و عوامل متعددی

پزشکی مثل کاتتر در حال افزایش است .در بین گونههای

در بروز آن دخیل هستند .میکروارگانیسمهایی که عامل عفونت

استافیلوکوکوسی S. aureus ،دارای بیشترین میزان توانایی

هستند ساالنه در حال تغییر میباشند .از دهه ،11باکتریهای گرم

بیماریزایی است .یکی از مکانیسمهای اصلی توسعه عفونتهای

بهعنوان عامل اصلی
مثبت بهخصوص  Staphylococcus aureus

بیمارستانی ،توانایی تشکیل بیوفیلم بر روی وسایل پزشکی از

عفونتهای بیمارستانی شناخته شدهاند (

Rahimi Alang et al.

 .)2011این باکتری از خانواده استافیلوکوکاسه و یک عامل
عفونت فرصتطلب در انسان بهشمار میآید (

Tabaei et al.

جمله کاتترها و دریچه مصنوعی قلب است (

Shahkarami and

 .)Rashki 2016بیوفیلم در سیستمهای آب صنعتی ،تجهیزات

پزشکی ،صنایع غذایی ( ،)Mahdavi et al. 2008سیستمهای

 .)2016جایگاه سویههای  S. aureusناحیه قدامی مجاری بینی

تهویه هوا و مخازن نفتی ( )Yarwood et al. 2004تشکیل

Vaziri et

میشود .در صنایع غذایی اتصال باکتریهای پاتوژن و فاسدکننده

 .)al. 2016همچنین در زیر بغل ،کشاله ران و دستگاه گوارش

مواد غذایی با سطوح در تماس با موادغذایی در فرآیندهای تولید

است و در حدود  21درصد جمعیت ناقل آن هستند (
ممکن است باکتری کلونیزه شود (.)Tabaei et al. 2016

و بستهبندی آنها و نهایتا تشکیل بیوفیلمهای میکروبی ،میتواند

( Beenken et

منبع بالقوه آلودگی محصوالت و فرآوردههای غذایی و انتقال

 .)al. 2004از جمله ویژگیهای بارز بیوفیلم کمک به بقای باکتری

بیماریها باشد .همچنین تشکیل بیوفیلم روی وسایل ،تجهیزات و

از ویژگیهای عفونت این سویه ایجاد بیوفیلم است

در شرایط سخت محیطی ،ایجاد بیماریهای مزمن ،تاثیر در ایجاد

دستگاههای پزشکی باعث آلودگی و در نتیجه انتقال عفونتهای

و تقویت مقاومت دارویی بهواسطه نفوذناپذیری آنتیبیوتیک در

بیمارستانی میشود (.)Mahdavi et al. 2008

ماتریکس پلیمری ،تسهیل در انتقال ژن از طریق کونژوگاسیون،

علم پزشکی در سالهای اخیر در مورد شناخت و جلوگیری از

ایجاد سویههای ژنوتیپی جدید در اثر موتاسیون در داخل بیوفیلم

بیماریها توانایی بسیار باالیی داشته است .در عین حال مصرف

و فعال شدن ژنهای مسوول ویروالنس باکتری است .این الیه

بیش از اندازه داروهای شیمیایی منجر به افزایش سویههای

بهوسیله گروههای خاصی از اوپرونهای ساختاری به اسم


میکروبی مقاوم به آنتیبیوتیک شده و از اینرو محققان به مطالعه

اوپرونهای داخل سلولی 1کد میشود و حاوی لوکوسهای ژنی

گیاهان دارویی روی آوردهاند (.)Hasanlooi et al. 2015

گوناگون از جمله  icaD ،icaRو  icaBمیباشد icaD .نوعی

گیاه خارمریم با نام علمی  Silybum marianumاز خانواده

انتقالدهنده پیام (چاپرون) به سایر ژنهای این لوکوس است که


بهکمک  icaRباعث فعال شدن آنزیمهای ویژهای برای ایجاد

میشود (
ارتباط و بیان  icaD ،icaRو  icaB

Heydari et al.

 .)2018تشکیل این الیهها طی چهار مرحله شروع ،تشکیل کلونی،

بهطور عمده در دانه یافت میشود .این ترکیبات
سیلیمارین) 

سیلیبین  Aو )B
سیلیبین  Aو  ،Bایزو 
شامل سیلیبین ( 
تاکسیفولین هستند که مجموعاً

سیلیدیانین و

سیلیکریستین،

میشوند ( .)Nikzad et al. 2015عالوه براین،
سیلیمارین نامیده 


این باکتریها نه تنها باعث عفونتهای موضعی میشوند بلکه در

فالونولیگنانها

قابلتوجهی از سایر
سیلیمارین حاوی مقادیر 


عفونتهای ناشی از زخم و جراحی نیز وجود دارند .گزارش

شامل

شده که بیش از  01درصد سویههای  S. aureusتوانایی تشکیل
بیوفیلم را دارند ( .)Mahdavi et al. 2008بروز عفونتهای
استافیلوکوکوسی در سالهای اخیر بهعلت انتشار سویههای مقاوم،
)Intracellular Adhesin (ICA
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سیلیکریستین،

سیلیدیانین،

ایزوسیلیبین،


دی-

بهعنوان آنتی اکسیدان و محافظ کبدی
هیدروسیلیبین است که 

شناخته شده است .این فالوونوئیدها عالوه بر خاصیت
آنتیاکسیدانی بسیار قوی ،موجب تثبیت غشاء سلولی و افزایش


میشوند که احتماالً بر متابولیسم چربی
گلوتاتیون سلولی 
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تکثیر و پراکندگی انجام میگیرد (.)Atshan et al. 2012

( Asteraceaeکاسنیان) است .ترکیبات موثر خارمریم (کمپلکس
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تأثیرگذار است ( .)Bohm et al. 1998درمان بیماریهای طحال،

مؤثره سیلیمارین است .هر کپسول جینسین نیز محتوی 251

کبد ،سنگ مثانه ،پیشگیری و درمان تب و لرز ،طاعون ،سوزش

میلیگرم عصاره  Ginseng rhizomeمعادل  7میلیگرم ماده مؤثره

ادرار ،درمان یرقان ،مشکالت قاعدگی ،پوست و زیبایی و خواص

 Ginsenosidesبود .با استفاده از آبمقطر و محاسبه تناسب دوزی

آنتی اکسیدانی ،ضد التهابی و ضد آرتریت از جمله موارد درمانی

میلیگرم
از هر یک از مواد مذکور ،محلولهای آبی ذخیره  111

این گیاه میباشند ( .)Faezizadeh et al. 2014اثرات ضد

میلیگرم در میلیلیتر تهیه شد.
در میلیلیتر و  11

باکتریایی عصاره گیاه خارمریم علیه چندین باکتری گرم مثبت از

سویههای استاندارد بین المللی استافیلوکوکوس اورئوس


جمله  S. aureusبه اثبات رسیده است (.)Puri et al. 2015

 )25923خریداری شده از مرکز ملی ذخایر ژنتیک و سویه پاتوژن

( ATCC

گیاه جینسینگ گیاهی دارویی ،معطر و پایا متعلق به خانواده

جمعآوری شده از زخمهای پوستی در بیمارستانهای شهر رشت


( Araliaceaeعشقه) و گونه  Panax ginsengاست و در طب

بهصورت چمنی روی محیط
مورد استفاده قرار گرفت .سپس 

سنتی کشورهای آسیایی رایج است .خاصیت دارویی گیاه مربوط

پلیتهای

کشت مولر هینتون آگار در داخل پلیت کشت داده شد.

به ریشه آن است .ریشه این گیاه حاوی ساپونینهای تریترپنی،

حاوی باکتری بهمدت  20ساعت گرمخانه گذاری و سپس در

روغنهای ضروری ،پلیاستیلن ،پلیساکارید ،پپتیدوگلیکان،
ترکیبات نیتروژنی ،اسیدهای چرب ،کربوهیدراتها و ترکیبات
فنلی است ( .)Hosseini et al. 2014جینسینگ یک داروی تقویتی
برای تحریک اشتها ،از بین بردن افسردگی ،تقویت سیستم ایمنی،
تخفیف درد و سردرد و بهبود عملکرد ذهنی و نیروی بدنی است.

مطالعهای نشان داد که عصاره ریشه جینسینگ اثر شبه

نتایج
ضدافسردگی در موش زنده دارد .اثر ضد افسردگی ریشه
جینسینگ ممکن است مشابه اثر فلوکستین از طریق مهار بازجذب
سروتونین باشد ( .)Khakpour et al. 2009در مطالعهای مشخص
گردید که عصاره جینسینگ از طریق کاهش بیان ژنهای مؤثر در
بیماریزایی  ،S. aureusباعث کاهش فعالیت این باکتری در
جانورانی مانند گاو میشود (.)Beccaria et al. 2018

هدف از این تحقیق مطالعهی مولکولی بیان ژن بیوفیلم

icaD

تحت اثر عصاره خارمریم و جینسینگ در باکتری  S. aureusبود.

محیط آبگوشت مولر هینتون کشت داده شد 20 .ساعت پس از
کشت ،کدورتی معادل محیط نیم مک فارلند آماده شد.
برای این منظور از دیسکهای خام (بالنک) استفاده شد .هر
دیسک خام در  51میکرولیتر از عصاره گیاهی با غلظت 111
میلیگرم در میلیلیتر خارمریم و جینسینگ بهطور جداگانه آغشته
شد و در محیط کشت مولر هینتون آگار حاوی باکتری،
دیسکگذاری انجام شد .عالوه بر این از ترکیب  111میلیگرم

عصارههای خارمریم و جینسینگ با نسبت مساوی  1:1نیز برای
آغشتهسازی و دیسکگذاری استفاده شد .سپس پلیتها بهمدت
 20ساعت در دمای  77درجه سانتیگراد گرمخانه گذاری شدند و
قطر هاله عدم رشد اندازهگیری شد.
برای تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی ،با استفاده از روش رقیق
سازی سریالی ،در هشت لوله آزمایش جداگانه ،غلظت مختلف
،025 μg/ml ،1251 μg/ml ،2511 μg/ml ،5111μg/ml

μg/ml

 71/1 µg/ml ،150/25 µg/ml ،712/5و  79/0 µg/mlاز

مواد و روشها
کپسول  101میلیگرمی عصاره خشک گیاه خارمریم با نام تجاری

سترون تهیه شد .لولههای شماره  9و  11نیز بهترتیب بهعنوان

لیورگل 1و کپسول  251میلیگرمی عصاره خشک گیاه جینسینگ

کنترل منفی (حاوی محیط کشت و عصاره گیاهی بدون باکتری) و

با نام تجاری جینسین 2از شرکت داروسازی گل دارو تهیه

کنترل مثبت (حاوی محیط کشت و باکتری بدون عصاره گیاهی)

گردید .هر کپسول لیورگل محتوی  191تا  195میلیگرم عصاره

در نظر گرفته شدند .به غیر از لوله کنترل منفی به بقیه لولهها 211

خشک  Silybum marianumبود که معادل با  101میلیگرم ماده

میکرولیتر از محیط کشت حاوی باکتری با کدورت معادل نیم

Livergol capsule
Ginsin

1
2

لولهها بهمدت  20ساعت در دمای  77درجه
مکفارلند اضافه شد .

سانتیگراد گرمخانه گذاری شدند.
ژنتیک نوین /دوره هفدهم /شماره  /1بهار 1411

83

] [ Downloaded from mg.genetics.ir on 2022-07-07
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بعد از  20ساعت از آزمون  ،MICآزمون  MBCانجام شد .در این

سویههای استاندارد و پاتوژن مورد نظر با استفاده از ترایزول

آزمایش از نمونههای لولههای شماره  1تا  1استفاده شد .این

شرکت  ،ROJE Technologiesطبق دستورالعمل کیت و با رعایت

نمونهها در هشت محیط مولر هینتون آگار جداگانه بهصورت


شرایط استریل و در دمای پایین صورت گرفت و برای بررسی

چمنی و یکدست کشت داده شدند و بعد از آن بهمدت 20
ساعت از لحاظ رشد باکتری مورد بررسی قرار گرفتند.

کیفت استخراج برروی ژل آگارز یک درصد بارگذاری شد.
RNAهای استخراج شده و با استفاده از کیت سنتز

با استفاده از

برای استخراج  DNAاز دو سویه مورد مطالعه رشد یافته در

 cDNAشرکت پارس توس بیوتکنولوژی و طبق پروتکل این

محیط مولر هینتون مایع استفاده شد .مراحل کار با استفاده از کیت

کیت ،سنتز  cDNAانجام شد .برای این منظور از آغازگرهای

استخراج  DNAباکتریهای گرم مثبت شرکت پیشگامان و طبق

بهمنظور بررسی
تصادفی هگزامر استفاده شد و محصول این سنتز 
میزان بیان ژن  icaDتحت تأثیر عصارههای خارمریم و جینسینگ

دستورالعمل این کیت انجام گرفت.
اثبات وجود این ژن با استفاده از روش  PCRو به کارگیری

بهکار گرفته شد.
در هر دو سویه مورد نظر برای  Real time PCR

آغازگرهای اختصاصی صورت گرفت .توالی جفت آغازگرهای

در این روش از ژن  16s rRNAبهعنوان ژن مرجع استفاده شد.

مورد نظر در جدول  1آمده است (.)Atshan et al. 2013

در این روش  11میکرولیتر  SYBR Green Premixبه هر
میکروتیوب اضافه شد .سپس  1میکرولیتر از آغازگر مستقیم و

جدول  -1توالی آغازگرهای مربوط به ژنهای  icaDبرگرفته از مقاله Atshan
et al. 2013
طول قطعه
تکثیری

دمای اتصال
درجه

 211جفت

01

باز

سانتیگراد

نام آغازگر

توالی
ACCCAACGCTAAAATCATCG
GCGAAAATGCCCATAGTTTC

Icad-F
Icad-R

معکوس 2 ،میکرولیتر از محلول  cDNAو نیز  0میکرولیتر از
 ROX Reference Dyeبه میکروتیوبها افزوده شد .برای رسیدن

به حجم نهایی  21میکرولیتر 0 ،میکرولیتر آب مقطر فاقد نوکلئاز
اضافه و مخلوط شد و  11میکرولیتر از این مخلوط به
میکروتیوبها اضافه شد .آنالیز نسبی در سطح  mRNAبا سه

واکنش  PCRژن  icaDدر حجم کلی  25میکرولیتر و با دمای
بهمدت  05ثانیه ،دمای اتصال آغازگر 59C
واسرشت  90C

بهمدت  05ثانیه
بهمدت  01ثانیه و دمای گسترش آغازگر  72C

طی  75چرخه صورت گرفت.

تکرار و برای تجزیه و تحلیل نتایج ریل تایم  PCRاز روش
 Pfaffianبا

-CT

 eو از طریق مقایسه با ژن مرجع

16SrRNA

انجام شد .جدول  ،2توالی آغازگرهای مربوط به ژنهای  icaDو
 16SrRNAرا نشان میدهد (.)Atshan et al. 2013

برای این منظور ،الکتروفورز انجام شد .با استفاده از بافر  TBEو
پودر آگارز ،ژل آگارز یک درصد تهیه شد و  5میکرولیتر از
محصول  PCRبا رنگ بارگذاری پاورلود مخلوط و به درون
چاهکها تزریق شد .در یک چاهک نیز


DNA Ladder 100 bp

روی دستگاه  ،UV Transilluminatorباندهای محصول

PCR

رؤیت و ارزیابی شد.
بهمنظور بررسی میزان بیان ژن  icaDدر سویههای باکتریایی مورد

مطالعه و بر اساس نتایج حاصل از  MICو  ،MBCحداکثر غلظت
مناسب از عصارههای خارمریم و جینسینگ برای تیمار در محیط
کشت باکتریایی معادل نیم مک فارلند استفاده شد و پس از
گرمخانه گذاری در دمای  77درجه سانتیگراد ،استخراج  RNAاز
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اثر ضد میکروبی عصارههای گیاهی خارمریم و جینسینگ
آغشنتهسنازی

برای انجام اینن آزمنایش ،روش دیسنکگنذاری و

عصارههنای گیاهنان

میلیلیتر
دیسکها با محلول  111میلیگرم بر 
خارمریم و جینسینگ و نیز ترکیبی از هردو عصناره بنرای هنر دو
سویه استاندارد و پاتوژن باکتری  S. aureusبا دو تکرار صنورت

گرفت .قطر هاله عدم رشد در جدول  7نشان داده شده است.
آزمون  MICتحت تیمار عصارههای خار مریم و جینسینگ

به غیر از نمونه کنترل منفی در تمام غلظتهای بهکار گرفته از
عصارههای گیاهی مورد نظر ،سویههای استاندارد و پاتوژن
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تزریق شد .پس از الکتروفورز در ولتاژ  121ولت ،با قرار دادن ژل

نتایج

مطالعه مولکولی بيان ژن بيوفيلم  icaDتحت اثر...

محمدرضا صفری مطلق و همکاران

استافیلوکوکوس اورئوس رشد یافته و کدورت محیط کشت ایجاد

رفته در این آزمون ،اثر کشندگی روی سویههای مورد مطالعه

شد ( شکلهای  1و .)2

نداشتند.

آزمون  MBCتحت تیمار عصارههای خارمریم و جینسینگ

بررسی وجود ژن

icaD

در این آزمایش ،سویههای استاندارد و پاتوژن تیمار یافته با

بهمنظور اثبنات وجنود ژن  icaDدر سنویههنای  S. aureusمنورد


غلظتهای تعیین شده عصاره گیاهی بر اساس آزمون  MICدر

مطالعه ،آغازگرهای اختصاصی این ژن مورد استفاده قرار گرفت و

پلیت حاوی محیط کشت آگار ،کشت داده شدند .سویههای مورد

پس از انجام  PCRدر شرایط بهینه دمایی و زمانی مطلنوب ،تنک

مطالعه در تمام پلیتها رشد کردند .در نتیجه غلظتهای بهکار

جفتبازی حاصل شد.

باند مورد انتظار در محدوده 211

جدول  -2آغازگرهای مورد استفاده ژن مرجع  16SrRNAو ژن (Atshan et al. 2013) icaD
اندازه محصول
211 bp
191 bp

توالی

آغازگر

ACCCAACGCTAAAATCATCG
GCGAAAATGCCCATAGTTTC
GGGACCCGCACAAGCGGTGG
GGGTTGCGCTCGTTGCGGGA

icaD-F
icaD-R
16SrRNA-F
16SrRNA-R

جدول  -7قطر هاله عدم رشد سویههای مورد مطالعه باکتری تحت تیمار به روش دیسکگذاری (بر حسب میلیمتر)
تیمار توأم جینسینگ و خار مریم

تیمار با جینسینگ

تیمار با خارمریم

15

12

11

15

1

11

غلظت عصاره گیاهی
111mg/ml
111mg/ml

سویه
پاتوژن
استاندارد

لوله شماره  :1غلظت  5111میکروگرم بر میلیلیتر عصاره ،لوله شماره  :1غلظت  79میکروگرم بر میلیلیتر عصاره ،لوله شماره  :9کنترل منفی (عصاره جینسینگ بدون
باکتری) لوله شماره  :11کنترل مثبت (باکتری بدون عصاره جینسینگ)
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شکل  -1نتایج  MICمربوط به سویه پاتوژن  + S. aureusعصاره جینسینگ )(Gs

مطالعه مولکولی بيان ژن بيوفيلم  icaDتحت اثر...

محمدرضا صفری مطلق و همکاران

شکل  -2نتایج  MICمربوط به سویه استاندارد  + S. aureusعصاره خارمریم )(L

لوله شماره  :1غلظت  5111میکروگرم بر میلیلیتر عصاره ،لوله شماره  :1غلظت  79میکروگرم بر میلیلیتر عصاره ،لوله شماره  :9کنترل منفی (عصاره خارمریم بدون
باکتری) لوله شماره  :11کنترل مثبت (باکتری بدون عصاره خارمریم)

icaD gene expression
)(ATCC 25923 strain
30

10

میزان بیان ژن

20

0

Marythistle
+Ginseng

Ginseng

Marythistle

Control

6.593

24.549

17.497

1

Series1

شکل  -7اطالعات حاصل از آنالیز نتایج  Real time PCRمربوط به سویه استاندارد  S. aureusتحت تیمار جینسینگ و خارمریم (نمونه کنترل ،بیان ژن  icaDبدون
تیمار با عصاره گیاهی بوده و از ژن مرجع  16s rRNAاستفاده شده است)

بهطور تقریبی به صفر رساند .جینسنگ نیز در کاهش بیان این ژن


بررسی بیان ژن  icaDدر سویه استاندارد

با توجه به اطالعات بهدست آمده از آنالیز

Real time PCR

مشخص شد که تمام عصارههای مورد نظر باعث افزایش بیان ژن

بیوفیلم در سویههای استاندارد  S. aureusشد؛ بهطوری که عصاره

همزمان سویه
مؤثر بود و بیان  icaDرا به نصف کاهش داد .تیمار 

عصارههای دو گیاه مورد آزمایش،

پاتوژن باکتری  S. aureusبا
کاهش  90درصدی در بیان این ژن بیوفیلم نشان داد (شکل .)0

خارمریم منجر به افزایش  09/17برابری و عصاره جینسینگ

همزمان از
باعث افزایش  50/20برابری بیان  icaDشد .استفاده 
 59/0برابر نمونه بدون تیمار افزایش داد (شکل .)7
بررسی بیان ژن  icaDدر سویههای پاتوژن

میزان بیان ژن  icaDسویه پاتوژن در نمونههای تیمار شده با
عصاره خارمریم ،تیمار شده با جینسینگ و تیمار توام با عصاره
خارمریم و جینسینگ مقایسه شد .بر این اساس ،کاهش بیان ژن

 icaDتحت تیمار با عصارههای خارمریم ،جینسینگ و عصارههای
ترکیبی مشاهده شد .عصاره خارمریم بهتنهایی بیان این ژن را
44
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امروزه عفونتهای بیمارستانی از بزرگترین مشکالت جهان بوده
و یکی از عوامل ایجاد آن میکروارگانیسمهای گرم مثبتی مانند

S.

 aureusمیباشند ( .)Rahimi Alang et al. 2011علم پزشکی در
سالهای اخیر در مورد شناخت و جلوگیری از بیماریها پیشرفت
بسیار سریعی داشته ولی در عین حال مصرف بیش از اندازه
داروهای شیمیایی منجر به افزایش سویههای میکروبی مقاوم به
آنتیبیوتیک شده است.
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عصارههای خارمریم و جینسینگ ،میزان بیان ژن بیوفیلم  icaDرا

بحث

مطالعه مولکولی بيان ژن بيوفيلم  icaDتحت اثر...

محمدرضا صفری مطلق و همکاران

icaD gene expression
)(Pathogen strain

Marythistl
e+Ginseng

Ginseng

Marythistl
e

Control

0.061

0.489

0.003

1

میزان بیان ژن

1.5
1
0.5
0

Series1

شکل  -0اطالعات حاصل از آنالیز نتایج  Real time PCRمربوط به سویه پاتوژن  S. aureusتحت تیمار جینسینگ و خارمریم (نمونه کنترل ،بیان ژن  icaDبدون تیمار
با عصاره گیاهی بوده و از ژن مرجع  16s rRNAاستفاده شده است)

از این رو محققان برای برطرف کردن این معضل به مطالعه گیاهان

در سویههای پاتوژن ،میزان بیان ژن تحت تیمار با عصاره خار

دارویی روی آوردهاند ( .)Hasanloo et al. 2014عصارههای

مریم به  1/7درصد ،جینسینگ به  01درصد و ترکیب دو عصاره،

گیاهی مانند ترکیبات ضدمیکروبی طبیعی ،بیوفیلم باکتریهای

به  0درصد کاهش یافت .این یافتهها حاکی از احتمال وقوع

مقاوم به آنتیبیوتیک را تحت تاثیر قرار میدهند .عصارههای

جهش و ایجاد ژنوتیپهای جدید در سویههای پاتوژن است .این

گیاهی و ترکیبات آنها بهعنوان متابولیتهای ثانویه گیاهان

یافتهها میتواند حاکی از آن باشد که هرچند دو سویه پاتوژن و

Shojaei et

استاندارد مورد مطالعه از لحاظ فنوتیپی و آزمونهای آنتی بیوگرام

شناخته شده و دارای اثرات ضد باکتریایی میباشند (

 .)al. 2018مطالعات مختلف نشان دادهاند که استفاده از عصاره

بهدلیل وقوع جهش در توالی
و  MICمشابه هستند ولی احتماالً 

گیاهان دارویی از روشهای کاربردی در کنترل شکلگیری و

ژن بیوفیلم  icaDو یا توالی تنظیمی این ژن ،تفاوتهای ژنتیکی

Habibipour and Moradi Haghgou

در دو سویه مورد مطالعه ایجاد شده و تأثیرپذیری این دو سویه

توسعه بیوفیلم میباشد (

.)2015
در این بررسی اثر ضد باکتریایی عصارههای گیاهی خارمریم و

جینسینگ روی سویههای استاندارد و پاتوژن بررسی شد و

مشخص شد که توانایی رشد سویهها در غلظتهای باالی حاوی
عصارههای خارمریم و جینسینگ به یک اندازه بوده و تمامی
سویهها رشد کردهاند .بر پایه نتایج این تحقیق میتوان نتیجه

نسبت به تیمار عصارههای خارمریم و جینسینگ ،کامالً متفاوت
شده است بهطوری که این عصارهها در سویه استاندارد باعث
افزایش بیان  icaDو در سویه پاتوژن منجر به کاهش بیان این ژن
بیوفیلمها

شدهاند .بر اساس نتایج تحقیق (Heydari et al. )2018
منجر به ایجاد سویههای ژنوتیپی جدید در اثر جهش میگردند.

همچنین در مطالعه دیگری نیز نشان داده شده است که عصاره

مقاوم بودند .در روش دیسک فیوژن قطر هاله عدم رشد سویه

باعث کاهش بیان این ژن میشود ( )Mirzaie et al. 2017که هر

پاتوژن تحت تیمار با عصاره خارمریم بیشتر از سویه با تیمار

دو مورد با یافتههای تحقیق حاضر همسو بودند.

جینسینگ بود و این امر نشاندهنده میزان بازدارندگی بیشتر

( Shojaei et al. )2018نشان دادند که عصاره الکلی آرتمیزیا در

عصاره خارمریم است (.)Hasanloo et al. 2014

غلظتهای باال باعث مهار بیان ژنهای بیوفیلم  icaD ،icaAدر

در مطالعه حاضر مشخص شد که عصارههای خارمریم و

جینسینگ و ترکیبی از عصارههای این دو گیاه در سویههای
استاندارد منجر به افزایش بیان ژن بیوفیلم  icaDشدند در حالیکه

میشود که با نتایج تحقیق حاضر
 MRSAسویه  ATCC33591

مطابقت نداشت .بیوفیلم که شامل اجتماعی از باکتریها است
توسط گروه خاصی از اپرونها بهنام  ICAکد میشود .یکی از

میباشد که توانایی انتقال پیام به سایر
لوکوسهای ژنی  icaD
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گرفت که سویهها در برابر غلظتهای باالی عصارههای گیاهی

گیاه گل بیمرگ برروی تشکیل بیوفیلم و ژن  icaDتاثیر دارد و

... تحت اثرicaD مطالعه مولکولی بيان ژن بيوفيلم

محمدرضا صفری مطلق و همکاران

 تأثیر عصارههای گیاهی خارمریم و جینسینگ بر،و در نهایت
.روی تولید فنوتیپی بیوفیلم نیز مورد سنجش قرار گیرد

Shahkarami and )2016( .)Heydari et al. 2018(
،S. aureus

ژنها را دارد


 جدایه27  در تحقیقات خود نشان دادند که ازRashki

نتیجهگیری کلی

%15  وicaB  دارای%11 ،icaD  دارای%71 ،icaA  دارای%22

مطالعه حاضر نشان داد که عصاره گیاهی خارمریم و جینسینگ

 در. هستند که با تحقیق حاضر همخوانی داشتicaC دارای

 حاوی ژن بیوفیلمS. aureus توانایی از بین بردن سویههای

 اثرات ضد باکتریایی عصاره گیاهPuri et al. )2015( مطالعه

 ولی تأثیرگذاری عصاره خارمریم در مهار ژن.را دارا هستند

 بهS. aureus خارمریم علیه چندین باکتری گرم مثبت از جمله

S. پاتوژن

 بسیار بیشتر از عصاره جینسینگ در سویهicaD بیوفیلم

 همچنین.اثبات رسید که با نتایج مطالعه حاضر همسو بود

 تفاوت ژنتیکی دو سویه استاندارد و، این تحقیق. بودaureus

 نشان دادند که عصاره جینسینگ از طریقBeccaria et al. )2018(

 را نشان داد و مشخص کرد که این تفاوت ژنیS. aureus پاتوژن

 باعث کاهش،S. aureus کاهش بیان ژنهای موثر در بیماریزایی

icaD

در حدی است که عصارههای گیاهی خارمریم و جینسینگ در

فعالیت این باکتری در جانورانی مانند گاو میگردد که با نتایج

یک سویه میتوانند منجر به افزایش بیان و در سویه دیگر همین

.یافته حاضر منطبق بود

.باکتری منجر به کاهش بیان ژن گردند

با توجه به موارد ذکر شده در مطالعه حاضر پیشنهاد میشود که
 مورد مطالعه قرار گیرد وS. aureus تعداد سویههای بیشتری از

سپاسگزاری

 از عصارههای گیاهی،نیز برای بررسی بیان یا عدم بیان ژن

بدینوسیله از مساعدت و همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد


 تاثیر عصارههای گیاهی، در مرحله بعد.مختلفی استفاده شود

اسالمی واحد رشت بهدلیل حمایتهنای الزم از پنژوهش حاضنر

جینسینگ و خارمریم بر بیان سایر ژنهای این سویه بررسی شود
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