نشریه میکربیولوژی دامپزشکی /دوره هشتم ،شماره اول ،1931 ،پیاپی 75-76 :42

کهای موثر بر جدار بطور مجزا و توام
مطالعه اثر نانوذرات نقره و آنتی بیوتی 
سهای جدا شده از موارد ورم پستان گاو
بر استافیلوکوکوس اورئو 
جالل کاظمی ،1مالحت احمدی ،*2حبیب دستمالچی ساعی ،2مسعود ادیب حسامی
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یشناسی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
شآموخته دوره کارشناسی ارشد باکتر 
 - 1دان 
 -2بخش میکروبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران

 -3دستیار دوره تخصصی میکروبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
تاریخ دریافت 11 :مهر 1931

تاریخ پذیرش 02 :آذر 1931

چکیده
مقاومت آنتی بیوتیکی در گونههای استافیلوکوکوس اورئوس مثل مقاومت نسبت به بتاالکتامها مشخص شده است .موضوع

مقاومت دارویی در درمان تورم پستان استافیلوکوکی و احتمال انتقال این مقاومت به انسان وجود دارد .نیاز به استفاده از تکنولوژی

یرسد .در طی این
مدرن و استفاده از نانوذرات نقره که خاصیت درمانی آن از قبل به اثبات رسیده است ،الزم و ضروری به نظر م 

بررسی تعداد  113نمونه شیر اخذ گردید .در کارتیههای آلوده برای تورم پستان بالینی و همچنین فقدان عالئم بالینی ،تست

یشناسی مثبت در مورد اورام پستان تحت بالینی مشخص گردیدند .جهت شناسا يي
کالیفرنیایی تورم پستان ) (CMTو کشت باکتر 

ق جدايههاي استافيلوكوكوس اورئوس عالوه بر آزمايشات بيوشيميا يي استاندارد از تكثير ژن  nucبه روش  PCRنيز استفاده
دقي 

گرديد .حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی نانوذرات نقره و آنتی بیوتیکها بصورت مجزا و توام تعیین شدند.

الگوی مقاومت  05جدایهی استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به پنی سیلین ،آموکسی سیلین ،آمپی سیلین و سفازولین به ترتیب

 % 64 ،%65 ،%05و  % 30بودند .از کلیه جدایهها % 8 ،نسبت به کمترین میزان نانوذرات نقره حساس بودند .براساس این مطالعه
کها و نانوذرات نقره به
کهای بتاالکتام دارای قدرت اثر بیشتری نسبت به هر کدام از آنتی بیوتی 
نانوذرات نقره به همراه آنتی بیوتی 

تنهایی است.

کهای موثر بر دیواره سلولی ،ورم پستان،
کلمات کلیدی :مقاومت به آنتی بیوتیکها ،استافیلوکوکوس اورئوس ،آنتی بیوتی 
نانوذرات نقره

∗ نویسنده مسئول :مالحت احمدی
آدرس :دانشیار بخش میکروبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران .تلفن49 6 972 2 441 0 :

پست الکترونیکm.ahmadi@urmia.ac.ir :
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مقدمه
یزا
است کولیفا وکو کاب کی سوئروا س ت یر          بیم را یی 
میباش  هک د ه رد م

سنا ان ناویح رد مه و  ااا ا اا ااااااات موجب

  

بیماریهای عفونی متعددی میییگ در د کاب نیا  .ت رد یر

گاو معمولترین عامل تورم پستان واگیر میباشددد ( .) 26
ورم پستان در گاو اغلب م و هدوب نمز یتنآ نامرد اب      
ت ج ید
بیوتیکی به آسانی درمان نمیشود ل الکشم اذ تت تت
برای تولید شیر و صنعت لبنی م داجیا تا ییی یییینمایددد ( .) 26
تورم پستان بیماری عفونی است ک ب دیلوت شخب رد ه اااا ااااا
هزینههای باالی مالی درمان میش ییوراد تمواقم .دو    
در گونهه یا

ت
است وکوکولیفا سسس اورئوسسس مث مواقم ل تت تت

آن طبق گزارشات بدین صورت است ک  نوی ه ن اب هرق    
گروه تیول پروتئین باند ش یزاسدننامه رب و هد     DNA

یه هب مواقم یا    
اثر دارد ( .)14در نتیجه اف رتکاب شیاز یی یی
که نآ یسررب و هعلاطم ،کیسالک یا تتتت تتتتتتتی
آنت یتویب ی کک کک
بیوتیکهای فعال شده با نانوذرات نقره نیز اف ادیپ شیاز   
کرده است ( .) 20
به لح ظا

مروت نامرد رد ییوراد تمواقم تیمها      

پستان استافیلوکوکی و زیانهای وارده و احتم لاقتنا لا   
این مقاومت به انسان نیاز به استفاده از تکنولوژی م نرد
و استفاده از نانوذرات نق رد تیصاخ هک هر

قب هدیسر تابثا هب ل است رظن هب یرورض و مزال                  ،

نسبت به بتاالکتامها از جمله متیییس هدش ییاسانش نیلی    

یرسد.
م 

شده است (  .) 15 - 12این مقاومتها در میان جدایهه یا

مواد و روشها

است (  .) 16مقاومتهای چندگانه داروی شرازگ زین ی    
انس  نا وو و دام قاب دوب لاقتنا ل هههههه ههه (  ،) 13و در پزش و یک
دامپزش کاب رد یک تر یییی ییه سا شیازفا هب ور ا تتتتتت تتتتت (.)1
نانوذرات نقره ،ذراتی با اندازه  1تا  100نانومتر هستنددد
تها روز به روز در
که استفاده از آنها در مقابله با عفون 
حال افزایش است به طوري که نانوذرات نقره ام زور ههه
بها
به طور وسیعی در پزشکی جهت مقابله ب ورکیم ا بب بب
یگیر دد د ( .)2فع یتنآ ندرک لا       
م م رارق هدافتسا درو یییییییی 
تها قبل شناخته شده است ( .) 24
بیوتیکها با نقره از مد 
همچنین گزارش شده که در آزادسازی زنجیره تنفس ،ی
از فسفوریالسیون اکس  سپالک و ویتادی ن هکرحم یوری     
پروتون در غشاء سیتوپالسمی نق راد ش ددد ( .)9مکانیسم
اثر نانوذرات نقره ممکن است نآ تیلاعف هجیتن رد 

رب    

اساس تغییر مورفولوژی و ساختار سلول باکتری باشددد و
نسبت به سایر مواد ضد میکروبی ،سطح تم یرتشیب سا   
را ب ب ا ا دوجوب یرتک م یییییییییییی ییییآورد (  .) 19است زا هداف   
غلظتهای پ یا ی  رد هرقن ن سس س سسسسلوله یمسریغ یناسنا یا    
ت (  ) 17و مکانیس رثا م   
بودن آن را به اثبات رسانده است ت

ممم م مممممانی آن از

شناسایی و کشت استافیلوکوکوس اورئوس

در طی این بررسی تعداد  113نمونه ش ری از جمعیت

گاوه یارب .دیدرگ ذخا هیمورا و زیربت یاهرهش یا               
نمونهبرداری شیر از دامها ،ابتدا ناحیهی پست ط زا نا ررریق
مالمسه و مشاهده ،وجود لخته در شیر ،و عالئ باهتلا م   
در کارتیههای آلوده برای تورم پستان ب نینچمه و ینیلا   
فق اتسپ مروت ییاینرفیلاک تست ،ینیلاب مئالع ناد نننننننننننننن ننن
یشناس روا دروم رد تبثم ی ام    
) (CMTو کشت ب رتکا ی ی
پست یارب .دندیدرگ صخشم ینیلاب تحت نا                   
نمونهبرداری ،سر پستانه هها ک ت و هدش هتسش الما و طس    
الکل  % 70با استفاده از پنبه استریل ضدعفونی گردیده و
با حوله استریل یک بار مصرف خش م ک یی یییش هس .دند   
دوشش ابتدایی از سر پستانک دور ریخته شده و س سپ
ی درگی لول رد ر هه ههه-
مقدار  10میلی لیتر شیر از کاریتههههای ی
های استریل جمعععآوری گردیددد و هر ک  هب ماد عع عععن ناو
یک نمونه تلقی گردید .نمونههای مذکور تا زمان انج ما
آزمایشاتتتت ب کا تر ییی یشناس رد ی د یام       

 - 20درجه    

مطالعه اثر نانوذرات نقره...
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سانتیگراد نگهداری شدند( .)7مقدار  100میکرولیتر از

)'(5'-GCGATTGATGGTGATACGGGT-3
)'(5'-AGCCAAGCCTTGACGAACTAAAGC-3

کردن کامل بر روی محیط مانیتول سالت آگار به منظور

مورد انتظار بود .واكنش  PCRبا استفاده از يك ت PCR

قسمت میانی لولههای حاوی نمونه شیر پ طولخم زا س
جداسازی استافیلوکوکوس اورئوسسس کشت دش هداد  ... ..
یه یور گنر درز یا
کلن یی ی

طیحم

شک ت سپ 

زا    

  

     

رن گگگ آمی  و مرگ یز م  صخش ش ندوب یسکوک ند             
کلنیها ،بر روی محیط آگار خون دار ح یوا
گوس لکش هب دنف

ساخت شركت سيناژن ()CinnaGen PCR master kit
در حجم نها يي
مستر م سكي

 %5خ نو

وزیا ل  هداد تشک ه ش زا سپ .دند            

انجام پذیرفت .توليد فرآورده با طول تقريبي  279جفت

  

یهای گرم مثبت ظاحل زا 
انکوباسیون  24ساعته کوکس 

 25م كي روليتر ،حاوي  12 /5م كي روليتر از
با غلظت  0/4 ،2Xم كي روموالر از هر كي

از پرايمرها و  2م كي روليتر از نمونه  DNAانجام گرفت.
حجم اين مخلوط با استفاده از آب مقطر دو بار تقطير
ديونيزه به  25م كي روليتر رسانده شد .جهت كنترل منفي

ظاهر کلنی ،مرفولوژی ،آزمایشات کواگوالز و کاتاالز،

به جاي  DNAاز آب مقطر استريل استفاده گرديد و از

قرار گرفتن اب زالوگاوک تست .د فتسا ا یامسالپ زا هد       

( )ATCC 29213به عنوان كنترل مثبت استفاده شد.

م رب درو ر یس    و شناس یا ی

 DNAاستخراج شده از استافيلوكوكوس اورئوس

تخمیر قندها و احیا اء نیت تار

سیت  دش ماجنا یواگ هتار (((((((((((((((( ( .)4جدای هههه هه یا     

تكثير  DNAبا الگوي دما يي شامل دناتوراسيون اوليه در

استافیلوکوکوس اورئوس کوآگوالز مثبت بدست آمده

تا زمان انجام آزمایش تپیرت طیحم رد یلوکلوم تا یک     
سوی براث حاوی  15درص یامد رد لورسیلگ د    

- 20

یگراد نگهداری شدند.
درجه سانت 

دما يي هر كدام شامل مرحله دناتوراسيون در دماي 94
يگراد به مدت  1دقيقه ،مرحله اتصال در
درجه سانت 
دماي  55درجه سانتيگراد به مدت  30ثانيه ،و مرحله

استخراج  DNAو تشخيص مولكولي جدايههاي
استافيلوكوكوس اورئوس با افتسا  د يثكت زا ه ر    

ژن nuc

به منظور استخراج  DNAاز کشت  24ساعته

جدایههای استافیلوکوکوس اورئوس در محیط  BHIو
از کیت استخراج  DNAژنومی (Fermantas,

) Germanyاستفاده گردید .جهت شناسا يي

دماي  94درجه سانتيگراد به مدت  3دقيقه 35 ،چرخه

قتر
دقي 

جدايههاي استافيلوكوكوس اورئوس عالوه بر

آزمايشات بيوشيميا يي استاندارد از تكثير ژن  nucبه

روش  PCRنيز استفاده گرديد (  .) 25بدنبال فرآهم
نمودن شرا طي الزم جهت تكثير ژن  ، nucواكنش در
دستگاه ترموسا كي لر ( )CORBETT, Australiaانجام
گرفت .تكثير ژن  nucبا استفاده از جفت پرايمر  Fو R

امتداد در دماي  27درجه سانتيگراد به مدت  1/5دقيقه
انجام گرفت .مرحله نها يي جهت كامل شدن واكنش در
دماي  27درجه سانتيگراد به مدت  3/5دقيقه انجام
گرفت .كي

فرآورده  PCRتنها با كي

اندازه از همه

جدايههاي استافيلوكوكوس اورئوس بدست آمد .اندازه
فرآورده  PCRبا استفاده از الكتروفورز بر روي ژل

آگاروز  %1/2با استفاده از ماركر GeneRulerTM 100

 (Frementas, Germany) bp DNA ladderمشخص
گرديد .از تعداد  113نمونه مورد آزمایش  05جدایه

استافیلوکوکوس اورئوس با آزمایشات بیوشیمیایی و

تشخیص ژن  nucتائید گردید.
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تعیین  MICو  MBCنانو ذرات نق گلا و هر وی   

ته تدم هب هناخمرگ رد ا     
شد ،در مراحل بع یلپ د تت تت

مقاومت آنتی بیوتیکی جدایهها

یگراد قرار گرفتند ( .) 21
ساعت در دمای  37درجه سانت 

در این روش هر یک از نمونهها پ تشک هیهت زا س    
  

باکتری یی ایی در مح رد ثارب نوتنیه رلوم تشک طی       

گرمخانه  37درجه سانتیگراد به مدت  24س ارق تعا ر   
داده شدند .پس از رشد ،نمونهها از نظر کدورت با لوله

در نهایت میزان رشد باکتری در پلیتهای کشت شده با
سوسپانسیون ب ن اب هارمه یرتکا ا یتنآ و هرقن تارذ ون      
بیوتیکهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و  MICو
 MBCمخلوط نانو ذرات نقره توام با آنتی بیوتیکه یا

 0/5مک فارلند مقایسه شدند (تعداد باکتری .) 10 8- 10 9

مختلف تعیین گردید.

چاهکهای موجود در هر ردیف 8 ،رقت از ن تارذ ونا

نتایج

س تیلپورکیم رد سپ     
نقره (ص ،رف

 48خان هه های ،ب زا کی ره یار    

  

 100 ،09 ، 80 ، 70 ، 60 ،05 ، 25میکروگ مر

در هر میلیلیتر) در نظر گرفته شد .به این صورت که در
هر چاه ،ک

 0 90میکرولیت ایرتکاب نویسناپسوس زا ر یی    

اضافه شده و سپس از ه ان تظلغ ر ن  هرقن تارذ و ت هیه      
شده  100میکرولیتر ،به چاهکها اضافه گردید تا حجم
که وش ظفح ا د ددددد د (.)8
ی ل یلیم ک ی رت ی هاچ لک رد  ککککککککک ک
جهت تعیین الگوی مقاومت یادج  هه هههه بسن ا ت یتنآ هب      
بیوتیکها (پنی سیلین ،آمپ لیس ی ی س یسکومآ ،ن ی ،نیل     
س نیلوزاف )) ) ،در میکروپلیت  

 48خانهههای از ه نومن ر هههه هی

باکتریایی به مقدار  0 90میکرولیتر در چاهکه هتخیر ا   
شد و از هر آنتی بیوتی رد هچنآ قبط ک شور تمسق
تهیه غلظت آنتی بیوتیکها آورده ش ،د
اض یدرگ هفا د تهج  .نییعت

   

 100میکرولیتر

(با غلظت  100میکروگ هب )رتیل یلیم /مر کهاچ ره

     

         MICو MBCن تارذ ونا   

که  تروصب ا ت ،ماو      05میکرولیت زا ر
نقره و آنتی بیوتی 
دارو و  05میکرولیتر از غلظته ان فلتخم یا نو     ذرات
نقره به داخل هر چاهک اضافه گردید تا حجم اصلی به
یک میلی لیتر برسد .میکروپلیتها به انکوباتور منتق و ل
ب تدم ه     

 24س یامد رد تعا     

نگه سپس .دندش یراد ره زا

هب کهاچ

24

 37درج ناس ه ت یییی یگ دار   
ادقم رررررررررررررر ررر 30

میکرولیت یدرگ تشادرب ر د رد و ه نوتنیه رلوم طیحم        
آگار بوسیله پیپت پاستووور خمی  تشک لیرتسا هد ت هیه     

شناسا يي

جدايههاي استافيلوكوكوس اورئوس

از طريق ت يثك ر ژن  nucبه روش PCR

از تعداد  113نمونه شیر کشت شده تع داد  27جدایه

س (کوکسیییه یا
مشکوک به است وئروا سوکوکولیفا سس سس

گ  مر م اک تبث تا الالالالالال الالالز مثبت )) ) ب  ا ا  هدافتس ا تشک ز و     

آزمايشات بيوشيميا يي است رادنا ددد مانن ،لوتینام ریمخت د    
احی  ئا ن ارتی ت الوگآوک شیامزآ و  زززززززز زز شناس ييا    و به   
منظور تشخيص مولكولي تحت آزمايش تكث نژ ري

nuc

اختصاصي گونه استافيلوكوكوس اورئوس قرار گرفتن .د

پرايمره يا     Fو  Rم نيا رد هدافتسا درو قيقحت         با   

موفقيت قطعهاي با اندازه مورد انتظ را

 279جفت يزاب    

را در تمامي جدايههاي استافيلوكوكوس اورئوس تكث ري

دادند .هيچ فرآوردة  PCRدر م نومن درو هه هههه لرتنك يا   
منف سا رطقم بآ زا نآ رد هك ي ت ب لير هههههههههه هه ج ديسا يا     
نوكلئ كي

استفاده شده بود ،بدست دماين   ... ..از  27جدایه

مشکوک  58جدایه ب شویب تاشیامزآ ماجنا ا ی ایم ی و ی   

تکثی ژ ر نن ن ( nucش لک     )1ب اونع ه نننن ن است كوليفا وكوس   
اورئو سسس س تایی  د ووو و  05جدایه     از آنه ماجنا تهج ا
آزمایشات بعدی مورد استفاده قرار گرفت.
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شكل -1الكتروفورز محصوالت  PCRحاصل از ت يثك ر ژن  . nucچاهك  : Mماركر  .100 bp DNA ladderچاهك  : 1كنترل مثبت (استافيلوكوكوس
اورئوس  .)ATCC 29213چاهك  : 2كنترل من يف (واكنش بدون  .)DNAچاهكهاي  : 3-9محصوالت  PCRبا اندازه مورد انتظار  972جفت باز .

ال یادج تمواقم یوگ هههههه هها یتنآ هب تبسن 

کها:
بیوتی 

      

س
در این مطالعه  05نمونه است وئروا سوکوکولیفا سس سس

ج راوم زا هدش اد ددددددددد د ت تظلغ اب ناتسپ مرو             

100

میکروگ لیم /مر ی اب وراد رتیل            4ن کیتویب یتنآ عو       
بتاالکتام بطور جداگانه کشت گردید ،که نتایج الگ یو

مقاومت جدایههای استافیلوکوکوس اورئوس نس هب تب   
پنی سیلین ،آموکسی سیلین ،آمپی سیلین و سفازولین به

ترتیب  % 64 ،%65 ،%05و  % 30ب دعت .تسا هدو ااا اااادی از
نمونهها نسبت به هر یک از آنتی بیوتیکه ای ساسح ا    
مقاوم بودند ،که تنها نمونههای مق یعت رد موا ین     MICو
 MBCتوام با نانوذرات نقره مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج حاصل از  MICو  MBCنانوذرات نقره:

در مطالع رضاح ه         05جدایه     است سوکوکولیفا    

اورئو سس س با     8رقت وافتم  ت تت ت از ن نا وو وذرات نق دروم هر     
بررس هک تفرگ رارق ی       

       4جدای رد ه ظلغ تتت ت تت 25

میکروگرم /میلی لیتر از ن نا وووذرات نق راهم ناشدشر هر    
شد که رقت یاد شده به عنوان  MBCنانوذرات نق هب هر   
ثبت رسید .ب یترابع ه     %8از کلی یادج ه هه هههه بسن ا ت هب     
کمت ن نازیم نیر ان قن تارذو ر هک ،دندوب ساسح ه

رد               

تعیین  MICتوام ب گن رارق یسررب دروم وراد ا ر نتف ددددد دددددد و
ته ام یا
بقی ومن ه ن هههههه هه رد ا ظلغ تتت تتت 

نیب           100 -05

میکروگرم/میلی لیتر مهار گردید (نمودار.)1

نمودار  -1اثر نانوذرات نقره بر روی جدایههای استافیلوکوکوس اورئوس

وذرات نق و هر
نتایج حاصل از اث ان لباقتم ر ن ووو ووو

کها:
آنتی بیوتی 

همانگونه که اشاره گردید ،جدایههایی که نس هب تب   

غلظت  25میکروگرم /میلی لیتر نانوذرات نق ساسح هر   

بودند در ادامه آزمایشات حذف شدند .نتایج ب ساسا ر   
 64جدایه باقی مانده گزارش گردیده ،که در سه تک رار
انجام گرفتند (جدول.)1
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کهای بتاالکتام
جدول  -1نتایج حاصل از اثر نانوذرات نقره و اثر متقابل نانوذرات نقره و آنتی بیوتی 
تیمار

نانوذرات نقره

)MIC,MBC (µg/ml

پنی سیلین و نانوذرات نقره
)MIC,MBC (µg/ml

آمپی سیلین و نانوذرات نقره
)MIC,MBC (µg/ml

آموکسی سیلین و نانوذرات نقره
)MIC,MBC (µg/ml

سفازولین و نانوذرات نقره
)MIC,MBC (µg/ml

نمونه مقاوم
1

70 / 80

> 100

آنتاگونیست

> 100

آنتاگونیست

09/ 100

آنتاگونیست

2

70 / 80

> 100

آنتاگونیست

> 100

آنتاگونیست

09/ 100

آنتاگونیست

3

> 100

09/ 100

سینرژیست

> 100

بی اثر

09/ 100

سینرژیست

5

> 100

09/ 100

سینرژیست

> 1 00

بی اثر

> 100

6

80 /09

7

< 25

سینرژیست

4
بی اثر
< 25

> 100

> 100

بی اثر

> 100

بی اثر

> 100

بی اثر

> 100

> 100

بی اثر

> 100

بی اثر

> 100

بی اثر

10

> 100

> 100

آنتاگونیست

> 100

آنتاگونیست

> 100

آنتاگونیست

11

> 100

< 25

سینرژیست

سینرژیست

8
9

12

60 / 70

>10 0

آنتاگونیست

> 100

آنتاگونیست

> 100

آنتاگونیست

13

25 /05

09/ 100

آنتاگونیست

> 100

آنتاگونیست

70 / 80

آنتاگونیست

14

80 /09

> 100

آنتاگونیست

> 100

آنتاگونیست

> 100

آنتاگونیست

15

80 /09

> 100

آنتاگونیست

> 100

آنتاگونیست

> 100

آنتاگونیست

16

60 / 70

> 100

آنتاگونیست

> 100

آنتاگونیست

> 100

آنتاگونیست

< 25

سینرژیست

17
18

> 100

19

09/ 100

> 100

آنتاگونیست

20

05/ 60

< 25

سینرژیست

> 100

آنتاگونیست

09/ 100

بی اثر
05/ 60

آنتاگونیست

بی اثر

21
22

25 /05

23

25 /05

< 25

سینرژیست

< 25

سینرژیست

< 25

سینرژیست

24
25
26
72

05/ 60

28

25 /05

> 100

آنتاگونیست

> 100

آنتاگونیست

09/ 100

آنتاگونیست

29

80 /09

> 100

آنتاگونیست

> 100

آنتاگونیست

> 100

آنتاگونیست

30

25 /05

< 25

سینرژیست

31

60 / 70

09/ 100

آنتاگونیست

< 25

سینرژیست

> 100

آنتاگونیست

32

> 100

33

60 / 70

34

70 / 80

< 25
> 100

سینرژیست
آنتاگونیست

09/ 100

آنتاگونیست

< 25

سینرژیست

< 25

سینرژیست

35
70 / 80

> 100

آنتاگونیست

38

> 100

> 100

بی اثر

39

80 /09

40

60 / 70

41

80 /09

36

09/ 100

آنتاگونیست

09/ 100

آنتاگونیست

37

> 100
05/ 60

> 100

بی اثر

< 25

سینرژیست

> 100

بی اثر

< 25

سینرژیست

آنتاگونیست

> 100

آنتاگونیست

> 100

آنتاگونیست

< 25

سینرژیست

سینرژیست

< 25

سینرژیست

> 100

آنتاگونیست

< 25

سینرژیست

< 25

سینرژیست

< 25

سینرژیست

< 25

سینرژیست

< 25

سینرژیست

42
43

70 / 80

44
45

70 / 80

64

25 /05

< 25

47
48
49

80 /09

< 25

سینرژیست

سینرژیست
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بحث و نتیجهگیری

با توجه به تعداد نمونههای اخذ ش تبثم دراوم و هد    

جداس هقطنم ناواگ یگدولآ ،هدش یزا

هب                         

استافیلوکوکوس اورئوس قابل توجه میباشد .طبق نتایج
بدست رظن زا هدمآ  یتنآ هب تمواقم و تیساسح   

           

بیوتیکه رتکاب هراوید رب رثوم یا ییییی ییییییه یادج ،ا هه هههه یا
بدست آمده از موارد ورم پستان گاو مقاومت یتوافتم    
نسبت به این آنتی بیوتیکها داشتهان راد نیلوزافس .د ای   
بیشترین تاثیر بر روی جدایهها است و درصد کمت زا یر
جدایهها به آن مقاوم بودند و در مقابل آموکس لیس ی ین   
دارای کمترین تاثیر بوده و درصد بیشتری از جدایهها به
آن حساس بودند .اغلب نمونهها در مقابل غلظتهای ما
بین  05تا  100میکروگرم بر میلی لیتر از ن نا وووذرات نق هر
مه گ را ر ریاس هب تبسن نیلوزافس .دندید     

     

        آنتی    

بیوتیکهای موثر بر دیواره ب رتکا یییه نیرتشیب یاراد ،ا   
اثر سینرژیستی ب یاراد نیلیس یپمآ و هرقن تارذونان ا      
کمترین اثر سینرژیستی میباشد ،در اغلب نمونهها آمپی
سیلین همراه با آنتی بیوتیکه ای و یتسینوگاتنآ ریثات ا    
بیاثر دارد .با توجه به نتایج تحقیق حاضر و نظ ظظر ب رثا ه   
         

متف رذونان اب وراد کی یتسیژرنیس توا ا د هرقن ت ر   

نمونههای متفاوت می توان نتیجهگیری نمود که احتماال
اث نان یتسیژرنیس ر وووووو وذرات نق یتنآ عون رب هوالع هر    

      

بیوتیک مورد استفاده به نوع سویه باکتریایی نی هتسباو ز   
میباشد .اثر توام آنتی بیوتیکه ثوم یا رر ررر ب ب هراوید ر ااا اااا
نانوذرات نقره با نت یا ججج برخی مطالع و یناوخمه تا

اب    

برخ ریاغم ی ت تشاد   . ......براس هعلاطم سا       Prashantو
همک را ا ارمه هب نیلوزافس ،ن ه رثا هرقن تارذونان

            

سینرژیستی در مهار باکتریها داشته است ،اما س نیلوزاف
با دز باالتری نسبت به مطالعه حاضر رش رتکاب د یی یییه ار ا
مه سا هدومن را تتتتتت ت تت ( .)18در تحقی ققق ق حاض ررر ر س ریا    
ی با
بتاالکتامها نسبت به سفازولین اثر سینرژیستی کمتری ی

ن رقن تارذونا هههه ه داشت دنچ ره دن

رد ونیمآ هورگ هک

          

پنیسیلینها بایست ار روتالچ رثا ی دا رد اما ،دشاب هتش       
بسیاری از جدایهها این مورد اثبات نگردید که موافق با
مطالعه     Shahverdiو همک را ا نن ن ( ) 007 2ول فلاخم ی     
یباش ددد د ( .)22-6ت ریثا    
مطالعات      ) 2010 ( Fayazم ییی 
نانوذرات نقره و داروها به باند شدن ای مه اب داوم ن و   
همچنین با دیواره باکتری و اتصال به دلی تبثم ژراش ل    
یون نقره و شارژ منفی باکتری و تخریب دیواره بست یگ
ت ت ریثا
دارد ،که در میان داروهای ب ردق نیلوزافس الا ت تت تتت
که رثوم یا   
بیشتری نشان داد .در خصوص آنتی بیوتیک ک
     

بر دی ولس هراو ل رثا نیلوزافس اهنت ی نیس ر لباق یتسیژ

کهای با
توجهی با نانوذرات نقره نشان داد و آنتی بیوتی 
مکانیسم اثر مشابه مانند پنی س و نیلیس یسکومآ ،نیلی
     

آمپی س تسیژرنیس رثا هچرگا نیلی ی قن تارذونان اب  ره

داشتهاند اما میزان اثر آنها کمتر از سفازولین بوده است.
در میزان تاثیر نانوذرات نقره ،ان یفرصم زد ،تارذ هزاد   
و مدت زمان مصرف ،شکل نانوذرات ،دم و ا  pHح زئا
اهمیت است ( .)5-3در مطالعه  ) 007 2( Shivastavaاثر

س و اشریش ای کککلی
یون نقره بر است وئروا سوکوکولیفا سس سس

نشان داد که یکی از دالیل اثر بهتر یون نقره ب یرتکاب ر   
گرم منفی را نس کاب هب تب ت تماخض ،تبثم مرگ یر       

تها
دیواره سلولی و وجود پپتی  مرگ رد ناکیلگود م بث تت ت تتت
م یی یدانن دد د ( .)23در ح هک یلا       ) 2008 ( Jayeshت ریثا   
یه  مرگ یا م تبث    
نانوذرات نقره و مس بر روی ب رتکا ی ی
وگ  مر م یفن      تنها    وج یلگودیتپپ دو کککک کان را دلی ریثات ل     
نمیدانند ،نتایج مطالعه آنها  MICنانوذرات نقره بر روی

برخی سوشهای اشریشیاکلی را  021 ، 40تا  140و 081
   

میکروگ رب مر  رتیل یلیم تعی هدومن نی یور و             

استافیلوکوکوس اورئوس غلظت  021میکروگرم/میلی
لیتر از نانوذرات نقره موثر ب هک یلاح رد تسا هدو

رد

باس  سولی سسس سسس وبتیلیس ب جو ا و پپ نتشاد د ت ناکیلگودی         
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 میکرولیتر بر میلی لیتر نانوذرات نق هر40  غلظت،ضخیم
 میکروگرم بر میلی لیتر از نانوذرات مس موثر بوده20 و
      ) ح تظلغ لقاد2011 ( Kim     در تحقیق.) 10 ( استتت

مهاری نانوذرات نقره بر روی استافیلوکوکوس اورئوس
         

 میکروگ  یلیم رب مر لل لللل لیت گ شرازگ ر ر اب هک دید100

.)11( ینماید
 مطالعه حاضر مطابقت م
   براساس نتایج مطالعه حاضر نانوذرات نقره ب ناونع ه
    یک ماده ضد میکربی اث د یبسانم ر رر ررر اف دض رثا شیاز
 مطالعه.میکروبی آنتی بیوتیکهای بتاالکتام داشته است
،اثر نانوذرات بر روی میکروارگانیسمها و مطالعه سمّیّیت
   یه دروم ا
خصوصیات و مکانیسم اثر آنها روی ب رتکا ی ی
نیاز است تا در نهایت با توجه به حف و تسیز طیحم ظ
    مبارزه با میکروارگانیسمهای مقاوم ب  دنچ ه د یهار ورا
.مطمئن و بی خطر انتخاب شود
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Abstract
Antibiotic resistance in Staphylococcus aureus strains against beta-lactam antibiotics
have specified. Because of drug resistance the treatment of staphylococcal mastitis is
difficult and resistance transmission to human is possible. Use of modern technology
for treatment is necessary and the therapeutic properties of silver nanoparticles have
already been proven. In the present study, 311 milk samples were collected from
mastitis casase in cattle. California mastitis test (CMT) used for detection of mastitis
cases and bacteriological cultures carried out on all milk samples in order to identify
the S. aureus. In addition to accurate identification of S. aureus, nuc gene was
amplified by PCR. The minimum inhibitory concentration (MIC) and the minimum
bactericidal concentration (MBC) of silver nanoparticles and antibiotics individually
and in combination were determined on 50 S. aureus as isolates. Patterns of S. aureus
isolates resistance to penicillin, amoxicillin, ampicillin and cefazolin, were 50%, 56%,
46% and 30% respectively. 8% of all isolates were sensitive to low levels of silver
nanoparticles. Based on this study, silver nanoparticles in combination with betalactam antibiotics have more effect on S. aureus isolates than any of the antibiotics or
silver nanoparticles alone.
Keywords: Antibiotic resistance, Staphylococcus aureus, Antibiotics affecting on cell
wall, Mastitis, Silver nanoparticles
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