پژوهنده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي)
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خرداد و تير 3192

تاريخ دريافت مقاله1192/2/1 :
تاريخ پذيرش مقاله1192/4/13 :

بررسي اثر ضد ميکروبي پپتيد گياهي  ،MBP-1با و بدون نانوذرات نقره ،بر عفونت
فاطمه ميرزايي ،3دکتر مجتبي صلوتي* ،2دکتر رضا شاپوری ،1زهرا حيدری
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 .1کارشناس ارشد ،گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد زنجان
 .2دانشیار ،دکتری تخصصی فیزیک پزشکی ،مرکز تحقیقات بیولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد زنجان
 .1استادیار ،دکتری تخصصی باکتری شناسی ،مرکز تحقیقات بیولوژیک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد زنجان
 .4دانشجوی دکتری بیوشیمی ،مرکز تحقیقات بیولوژیک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد زنجان

چکيده
سابقه و هدف :سودوموناس آئروژینوزا یک پاتوژن فرصتطلب و مقاوم به بسیاری از آنتیبیوتیکها و مواد ضدعفونیکننده میباشد که
باعث عفونتهای شدید حاد و مزمن بیمارستانی در بیماران دچار نقص ایمنصی ،کاتصاتری یصا سصویتگی مصیشصود MBP-1 .یصک پتتیصد
ضد میکروبی گیاهی است که تاکنون فعالیت ضد میکروبی آن بر علیه بعضی از باکتریهصا و اصار هصای رشصتهای گصزار شصده اسصت.
همچنین اثر ضد میکروبی نانوذرات نقره بر علیه طیف وسیعی از میکروارگانیسمها نیز نشان داده شصده اسصت .هصد از تحقیص حاضصر
بررسی اثر ضد میکروبی پتتید  ،MBP-1نانوذرات نقره و ترکیب آنها بر علیه عفونت پوستی ناشی از سودوموناس آئروژینوزا میباشد.
مواد و روشها :در این مطالعه ،بر اساس رو

تست حساسیت ماکرودیلوشن و میکرودیلوشن ،حداال غلظت ممانعت از رشد و حصداال

غلظت کشنده باکتری برای پتتید  ،MBP-1نانوذرات نقره و ترکیب آنها اندازهگیری شد .برای مطالعه در مدل حیوانی ،در  12سر مو
سوری عفونت پوستی با باکتری سودوموناس آئروژینوزا ایجاد شد و اثر پتتید  ،MBP-1نانوذرات نقره و اثر همافزایصی پتتیصد و نصانوذرات
نقره به صورت پماد بر روی عفونت ایجاد شده بررسی گردید.
يافتهها :میزان  MICو  MBCنانوذرات نقره برای سودوموناس آئروژینوزا به ترتیب  1/12و  ppm 6/22بود .میزان  MICو  MBCپتتید گیصاهی
 MBP-1برای این باکتری به ترتیب 233 ،و  µg/ml 633بصود MIC .و  MBCترکیصب پتتیصد و نصانوذرات نقصره بصر روی بصاکتری سصودوموناس
آئروژینوزا به ترتیب  ppm 1/26 ،µg/ml 433و  ppm 1/122 ،µg/ml 233به دست آمد .اثر ضصد میکروبصی پتتیصد گیصاهی  ،MBP-1نصانوذرات
نقره و ترکیب پتتید گیاهی  MBP-1و نانوذرات نقره بر علیه عفونت پوستی ناشی از سودوموناس آئروژینوزا در مدل موشی مشاهده شد.
نتيجهگيری :نتایج نشان میدهند که پتتید گیاهی  MBP-1و نانوذرات نقره دارای اثر ضد میکروبی بر علیه سودوموناس آئروژینصوزا بصوده و
همچنین ترکیب  MBP-1و نانوذرات نقره دارای اثر همافزایی جهت بهبود سریعتر عفونت پوستی ناشی از آن در مدل موشی میباشد.
واژگان کليدی :سودوموناس آئروژینوزا ،بیماریهای عفونی پوستی ،پروتئین  MBP-1ذرت ،فرآوردههای نقره ،نانوذرات ،اثر هم افزایی
لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Mirzaei F, Salouti M, Shapouri R, Heidari Z. Antimicrobial effect of plant peptide MBP-1 and silver nanoparticles,
along with their synergistic effect on skin infection due to Pseudomonas aeruginosa: in vitro and animal model.
Pejouhandeh 2013;18(2):64-8.

مقدمه

3

سودوموناس آئروژینوزا یصک بصاکتری گصرم منفصی اسصت کصه
همچنان به عنوان یکی از علصل عمصده عفونتهصای بیمارسصتانی

*نويسنده مسؤول مکاتبات :مجتبي صلوتي؛ زنجان ،اعتمادیصه ،ییابصان شصهید
منصوری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد زنجصان ،معاونصت آموزشصی دانشصگاه؛ پستت
الکترونيكsaloutim@yahoo.com :

فرصتطلب مطرح است .دلیل اصلی برجستگی آن بصه عنصوان
یک پاتوژن ،مقاومت ذاتی آن به اکثر آنتیبیوتیکهای معمصول
است ( .)1بسیاری از عفونتهای سودوموناس آئروژینصوزا توسص
عفونتهای پوستی ظاهر میشوند ( .)2عفونتهای ایجاد شصده بصا
این نوع بصاکتری در جراحصیهصا و سصویتگیهصا ممکصن اسصت
ستتیسمی ،پنومونی ،مننژیت و بیماریهای کشنده دیگر را بصه
دنبال داشته باشد ( 1و  .)4عفونتهای مهم بالینی سصودوموناس
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پوستي ناشي از سودوموناس آئروژينوزا در شرايط آزمايشگاهي و مدل حيواني

شماره  ،2پیدرپی  ،92یرداد و تیر 1192

سیستئین آزاد بوده و عمدتاً به شکل مصارپی آلفصا اسصت .ایصن
پتتید غنی از آرژینین و گلوتامات و  4مولکول سیستئین است.
RSGRGECRRQ10
تصصصصصصوالی آمینصصصصصصو اسصصصصصصیدی آن
 CLRRHEGQPW20 ETQECMRRCR30 RRG33اسصصصت.
پتتید  MBP-1در محی آزمایشگاهی فعالیصت ضصد میکروبصی
بر علیه باکتریهای گرم مثبت و منفی و همچنصین اصار هصا از
یود نشان داده است (.)9
امروزه از نانوذرات نقره بصه طصور وسصیعی در پزشصکی جهصت
مقابله با میکروبها استفاده میشود .نصانوذرات نقصره یاصصیت
ضد میکروبی اوی بر علیه طیف وسیعی از باکتریها از جملصه
سودوموناس آئروژینوزا از یود نشان میدهند ( .)11با این کصه
مکانیسم اثر نانوذرات نقره بر روی میکروبهصا کصامالً مشصخ
نشده است ،ولی احتمال میرود که یونهای نقره باعصث ایجصاد
آسیبهایی در غشای سلولی باکتریها میشوند ( .)12همافزایی
بین دو دارو یک برهمکنش مثبت است که واتی دو دارو با هم
ترکیب میشوند اثر یکدیگر را تقویت کرده و یک اثصر مهصاری
بیشتر از مجموع اثر هر کدام از آنها به تنهایی ایجاد میکنصد و
باعث کصاهش دوز مصصر دارو مصیشصود ( 11و  .)14هصد از
تحقی حاضر بررسی اثر ضد میکروبصی پتتیصد ضصد میکروبصی
گیصصاهی  MBP-1و نصصانوذرات نقصصره در شصصرای آزمایشصصگاهی و
همچنین به صصورت پمصاد موضصعی و بررسصی اثصر هصمافزایصی
یاصصصیت ضصصد میکروبصصی ترکیصصب پتتیصصد گیصصاهی  MBP-1و
نصصانوذرات نقصصره بصصر روی عفونصصت پوسصصتی ناشصصی از بصصاکتری
سودوموناس آئروژینوزا است.

مواد و روشها
در ایصصن مطالعصصه سصصو اسصصتاندارد سصصودوموناس آئروژینصصوزا
 ATCC:27853از بانک میکروبی انستیتو پاسصتور ایصران تهیصه
گردیصصد .تعصصداد  12سصصر مصصو سصصوری مصصاده  6-8هفتصصهای از
انستیتو پاستور ایران یریداری شد .توالی و مشخصصات پتتیصد
گیصصصصاهی  MBP-1از طریصص ص سصصصصایت phytamp.pfba-lab-
 tun.org/statistics.phpتعیین و با ارائه توالی پتتید به شصرکت
 BIOMATIKسنتز شد و بصرای تیییصد صصحیح بصودن سصنتز،
 HPLCو استکترومتری پتتید توسص شصرکت فروشصنده ارائصه
شد .سوستانسون نانوذرات نقره با غلظصت  4333ppmو بصا نصام
تجصصاری  NANOCOLLOIDاز کمتصصانی  NANOCIDتهیصصه
گردید.
به منظور تعیین حداال غلظت مهار کننده رشد (Minimum
) Inhibitory Concentration- MICو حداال غلظصت کشصنده
بصصصاکتری )(Minimum Bactericidal Concentration-MBC
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آئروژینوزا اغلب در برابصر رژیصم تصک دارویصی مقصاوم هسصتند و
بیشتر از یک پنیسیلین مانند تیکارسیلین ،مزلوسیلین همصراه
با یک آمینوگلیکوزید مانند جنتامایسین و آمیکاسین علیه این
بصصاکتری اسصصتفاده مصصیشصصود .بصصا توجصصه بصصه اثصصرات جصصانبی
آنتیبیوتیکهای مصرفی و مقاومتی که سودوموناس آئروژینوزا
در برابر آنها کسب نموده اند ،استفاده از روشهای نوین و اطعی
در درمان عفونتهصای ناشصی از ایصن بصاکتری ضصروری بصه نظصر
میرسد (.)1
پتتیدهای ضد میکروبی از عوامل ضد میکروبصی هسصتند کصه
امروزه بسیار مورد توجه محققین هسصتند ( .)2-8پتتیصدهصای
ضد میکروبصی ،پتتیصدهصای کوچصک ،کصاتیونی و آمفصیفیلیصک
هستند که توس اارچهصا ،گیاهصان ،بصیمهرگصان و مهصرهداران
ترشح میشوند و فعالیت ضصد میکروبصی بصر علیصه بصاکتریهصا،
اصصار هصصا ،ویصصروسهصصا و دیگصصر پصصاتوژنهصصا دارنصصد و بصصه عنصصوان
سیستمهای دفصاعی غیرایتصاصصی میزبصان و سیسصتم ایمنصی
ذاتی عمل میکنند .پتتیصدهصای ضصد میکروبصی بصا عملکصرد و
سایتارهای مختلفی با غشای سلولی برهمکنش کرده و موجب
مختل شدن یکتارچگی غشصا و در نهایصت لیصز و مصرو سصلول
میشوند ( .)2-8این پتتیدها از ریشه ،دانه ،گل و برو گیاهان
جدا شده و بر علیه فیتوپاتوژنها و همچنین بریی باکتریهای
بیماریزای انسصانی فعالیصت نشصان مصیدهنصد .در طصول سصالها
پتتیدهای ضد میکروبی تبدیل به یک ابزار جالب برای توسصعه
تکنیکهای جدید در تولیصد آنتصیبیوتیصکهصای مصؤثرتر بصرای
درمان عفونتهای گوناگون انسانی شدهاند .بصا ایصن حصال هنصوز
اطالعات کمی در مورد چگونگی اثر این پتتیدها بر پصاتوژنهصا
که منجر به مرو سلولی یا مهار رشد میشوند وجود دارد.
جنسن و همکاران در سال  2336اثر پتتیدهای ضد میکروبی
و مکانیسم عملشان بر روی ویروس ،باکتری و اصار را بررسصی
کردنصصد ( .)9اولصصین پتتیصصد ضصصد میکروبصصی گیصصاهی ،یصصک
 pourothioninبود کصه از آرد گنصدم ( )Triticum aestivumدر
سال  1992جدا شد و توانایی مهار رشد بریی از پصاتوژنهصای
گیاهی را دارا بود ( .)13وااعیت ایصن اسصت کصه تصاکنون فقص
سایتار چند پتتید مورد مطالعصه اصرار گرفتصه اسصت کصه ایصن
موضوع فهم مکانیسم عمل استفاده شده توس ایصن پتتیصدهصا
برای آسیب به سلولهای باکتریایی را مشکلتر میسازد (.)6
پتتید ضد میکروبی گیاهی  MBP-1برای اولین بصار در سصال
 1991توس دوویک و همکصاران از دانصه ذرت )Zea (Maize
 maysیال سازی و جدا شد .آنها توانستند توالی و یصوصیت
ضد باکتریایی و ضد اارچی این پتتید را ثابصت کننصد ( .)9وزن
مولکصصصولی آن  4129بصصصوده ،دارای  11آمینواسصصصید و فااصصصد

فاطمه میرزایی و همکاران62 /

 /66دوماهنامه پژوهنده

مقادیر ذکصر شصده بصه همصراه  12میکرولیتصر از سوستانسصیون
میکروبی  2/3مکفارلند و حدود  113میکرولیتر محصی مصولر
هینتون برای دوبل که در مجموع  192میکرولیتر مصیشصود و
مابقی حدود  2میکرولیتر از نانوذرات نقره در مقادیر ذکر شصده
برای غلظتهای مختلف به همراه آب مقطر اضافه شد تصا حجصم
نهایی هر چاهک  233میکرولیتر شصود ( 16و  .)19از آنجصایی
که بار کلی پتتید گیاهی  MBP-1مثبت  8میباشد و همچنین
به دلیل داشتن آمینواسیدهای حساس به  O2ماننصد متیصونین،
سیستئین و تریتتوفان ،برای حل کردن پتتید از آبِ گصاززدایی
شده استریل استفاده شد.
بصرای تعیصصین بهبصود عفونصصت پوسصتی ناشصصی از سصصودوموناس
آئروژینوزا در مدل حیوانی 12 ،سصر مصو سصوری مصاده 6-8
هفتهای یریداری و به  4گروه  1تایی تقسیم شصدند .در ابتصدا
جهت انجام بیهوشی ،مخلوط دو داروی کتامین ( 23میلیگصرم
به ازای هر کیلوگرم وزن) و زایالزین ( 2میلیگرم بصه ازای هصر
گرم وزن) به صورت دایل صفاای تزری شد .بعد از بیهوشصی،
ناحیه پشت گردن هر مو به وسیله پنبه الکل به طور کامصل
استریل شد و با تیغ اسصتریل موهصای ایصن ناحیصه بصه صصورت
دایرهای به اطر  1سانتیمتر تراشیده گردید .ستس برای ایجاد
زیم در این ناحیه شیاری به طول  1سانتیمتصر ایجصاد شصد و
مقدار نیم مکفارلنصد بصاکتری ( )1/2 × 138 cfu/mlبصه محصل
زیم وارد شد ( 18و  .)19بصرای جلصوگیری از لیسصیدن محصل
زیم موشها توس مو دیگر هر مو بصه افصس جداگانصهای
منتقل شد و  2روز فرصت داده شد تصا زیصم موشصها بصه طصور
کامل عفونی شود .دو روز بعد از عفصونی شصدن موشصها درمصان
شروع شد .برای ایجاد پماد درمانی ،از اوسرین به عنصوان پمصاد
پایه استفاده شد .به این صصورت کصه بصرای ایجصاد پمصاد بصرای
درمان گروه پتتید ،یک گرم پماد اوسصرین بصا  233میکرولیتصر
پتتید با رات  MICیعنی  233 µg/mlترکیب شد؛ برای درمان
موشهای گروه درمان با نانوذرات نقره یک گرم پماد اوسرین بصا
 233میکرولیتر نانوذرات نقره بصا غلظصت  4333 ppmترکیصب
شد و برای درمان گروه اثر همافزایی پتتید و نانوذرات نقره یک
گرم اوسرین با  233میکرولیتر پتتیصد بصا راصت  233 μg/mlو
 233میکرولیتر نانوذرات نقره بصا غلظصت  4333 ppmترکیصب
شد و به مدت دو روز درمان انجام گرفت؛ برای مصو کنتصرل
نیز تنهصا اوسصرین اسصتفاده شصد .بعصد از  2روز پمصاد زدن کصه
چهارمین روز بعد از عفونی کردن محسوب میشد برای بررسی
وضعیت عفونت و شمار باکتریها از محل زیصم بصه وسصیله
سوآپ استریل نمونهگیری شد .بدین ترتیب کصه ابتصدا سصوآپ
استریل با نرمال سالین استریل بصه طصور کامصل مرطصوب و بصه
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نانوذرات نقره که برای مهار رشد باکتری سودوموناس آئروژینوزا
مصصورد نیصصاز اسصصت ،از رو بصصرای ماکرودیلوشصصن (Broth
) Macrodilution Methodاستفاده شد .از استوک سودوموناس
آئروژینوزا بر روی محی مولر هینتون آگار کشصت داده شصد و
پس از  24تا  48ساعت که کولصونیهصا ظصاهر شصدند در سصرم
فیزیولوژی سوستانسیونی از باکتری با کدورت  3/2مک فارلند
تهیه شد .ستس کدورت  3/2مصک فارلنصد بصاکتری بصه نسصبت
 1:133رای ص شصصد تصصا غلظصصت  2×132 CFU/mlتهیصصه شصصود.
نانوذرات نقره بصا غلظتهصای ،12/2 ،22 ،23 ،133 ،233 ،433
 ppm 3/98 ،1/2 ،1/1 ،6/2در محصصی کشصصت مصصولر هینتصصون
برای تهیه گردید .باکتری مذکور با غلظت  2×132 CFU/mlدر
محی دارای غلظتهای مختلف نانوذرات نقره اضافه شصد .یصک
لوله فااد نانوذرات نقره به عنوان لولصه کنتصرل در نظصر گرفتصه
شد .تمامی لولهها با پنبه استریل پوشانده شدند .لولههای آماده
شصده بصه مصدت  24سصاعت در انکوبصاتور بصا دمصای  19درجصه
سانتیگراد انکوبه شدند.
تعیین  MICبدین صورت بود که ابتصدا لولصههصا در روی شصیکر
کامالً مخلوط شدند و پس از آن از مایع دایل هر یک از لولصههصا
 133میکرولیتر با استفاده از سمتلر برداشته شد و بر روی محی
کشت مولر هینتون آگصار منتقصل گردیصد و بصا اسصتفاده از آنصس
استریل بر روی محی کشت پخش گردید .پلیتهای تهیه شصده
به مدت  24ساعت انکوبه شدند .اولین لولصه از غلظتهصای پصایین
نانوذرات نقره که فااد کدورت ناشی از رشد باکتری بود به عنوان
غلظت  MICو اولین لوله از غلظتهای نانوذرات نقصره کصه در آنهصا
 %99/9از مقدار اولیه باکتریهای اضافه شصده از بصین رفتصه و در
سابکالچر فق  %3/1از باکتریها رشد کرده بودنصد بصه عنصوان
غلظت  MBCبرای نانوذرات نقره محاسبه گردید .تمصام مراحصل
فوق با  1بار تکرار انجام گردید ( 12و .)12
برای تعیین  MICو  MBCپتتید گیصاهی  MBP-1و ترکیصب
نانوذرات نقره و  MBP-1برای سودوموناس آئروژینصوزا از رو
میکرودیلوشن استفاده شد .در این بررسی از غلظتهصای پتتیصد
 633 ،233 ،433 ،133، 233 ،133 ،23 ،22 ،12/2و
 933 µg/mlاستفاده گردید و به جای لوله از پلیت  96چاهکی
مخصصصوک کشصصت سصصلولی اسصصتفاده شصصد .در هصصر چاهصصک 23
میکرولیتر پتتید به همراه  112میکرولیتر محی مولر هینتون
برای دوبل و  12میکرولیتر سوستانسیون میکروبصی  2/3مصک
فارلنصصد اضصصافه گردیصصد تصصا حجصصم نهصصایی هصصر چاهصصک بصصه 233
میکرولیتر برسد .هر غلظت در سه چاهک تکرار شد.
برای تهیه غلظتهای مختلف ترکیب پتتید گیصاهی  MBP-1و
نانوذرات نقره در هر چاهک 23 ،میکرولیتر از محلول پتتید در
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میزان  MICو  MBCبرای پتتید به رو میکرودیلوشن برای
سودوموناس آئروژینصوزا بصه ترتیصب 233µg/ml ،و 633µg/ml
تعیین شد .میزان  MICو  MBCنانوذرات نقصره بصرای بصاکتری
مذکور به ترتیب 1/12 ppmو  6/22 ppmگزار شد MIC .و
 MBCترکیصصب پتتیصصد و نصصانوذرات نقصصره بصصر روی بصصاکتری
سودوموناس آئروژینصوزا بصه ترتیصب  1/26 ppm ،433 µg/mlو
 1/122 ppm ،233 µg/mlبصصود .نتصصایج نشصصان مصصیدهصصد کصصه
نانوذرات نقره و پتتیدگیاهی  MBP_1دارای اثر هصمافزایصی بصر
روی سودوموناس آئروژینوزا میباشد.
ایتال معنیداری بین تعداد بصاکتریهصای شصمار شصده در
گروه کنترل با تعداد باکتریهای گروه درمانی با پتتید ،نصانوذرات
نقره و ترکیب پتتید و نصانوذرات نقصره وجصود داشصت (.)P<3/32
همچنین مقایسه گروه پتتید و نانوذرات نقره با گروه ترکیب آنها
نشاندهنده وجود اثر همافزایی بین پتتیصد  MBP-1و نصانوذرات
نقره به صورت پماد موضعی بر علیه عفونت ناشی از سودوموناس
آئروژینوزا میباشد ( ،P<3/32جدول.)1

جدول  .3تعداد باکتریهای سودوموناسآئروژينوزای شمارش شده بعد از روز دوم درمان با پپتيد گياهي  ،MBP-1نانوذرات نقره و ترکيب آنها
رديف

گروه

ميانگين تعداد باکتریهای سودوموناس آئروژينوزای شمارش شده در دو روز بعد از تيمار
بر حسب ( CFU/mlانحراف معيار±ميانگين)
281×139± 423×132

3

کنترل

2

1 -MBPپتتیدگیاهی

1

نانوذرات نقره

96×132± 692 ×131

6

ترکیب پتتید  MBP-1و نانوذرات نقره

91×134± 461×132

×134

416

61×136±

بحث
پتتیدهای ضد میکروبی به طور فزایندهای در مبارزه بصا نسصلهای
جدید باکتریهای مقاوم به آنتیبیوتیک مورد توجه وااع شصدهانصد.
یکصصی از مهمتصصرین مزایصصای پتتیصصدهای ضصصد میکروبصصی در مقابصصل
آنتیبیوتیکهای معمول ایصن اسصت کصه آنهصا مصیتواننصد اهصدا
مختلف با عملکردهای متفاوت را به طور هصمزمصان تهدیصد کننصد.
بنابراین مقاومت در برابر این ابیل مواد ضد میکروبی در مقایسه بصا
آنتیبیوتیکهای معمول به سختی پدید میآید .با این حال بریصی
از باکتریهای بیماریزای انسانی اادر به توسصعه مقاومصت بصر علیصه
پتتیدهای ضد میکروبی انسانی در طول تکامل شصدهانصد .بنصابراین
پتتیدهای ضد میکروبی گیاهی میتواننصد در ایصن زمینصه بهتصر از
پتتیدهای انسانی باشند ،چرا که هی تماسی با پاتوژنهای انسصانی
برای القا مکانیسمهصای مقصاومتی در آنهصا نداشصتهانصد .پتتیصدهای
گیاهی در حال حاضصر یصک منبصع مهصم بصرای کشصف و طراحصی
آنتیبیوتیکهای جدید در نظر گرفته میشوند ( .)19تاکنون هصی
مطالعهای بر روی اثر ضد میکروبصی پتتیصد گیصاهی  MBP-1علیصه

باکتری سصودوموناس آئروژینصوزا صصورت نگرفتصه اسصت و در ایصن
تحقی این بررسی هم در شرای  in vitroو هم در مصدل حیصوانی
بر علیه عفونصت پوسصتی ناشصی از سصودوموناس آئروژینصوزا انجصام
گرفت .نتایج نشان داد که پتتید گیصاهی  MBP-1هصم در شصرای
آزمایشگاهی و هم در مدل حیوانی مبتال به عفونت پوسصتی ناشصی
از سودوموناس آئروژینوزا مؤثر است .همچنین در این تحقی برای
به دست آوردن ترکیب ضد میکروبی مؤثرتر بر روی اثر همافزایصی
ترکیب پتتیدگیاهی  MBP-1و نانوذرات نقصره کصه امصروزه کصاربرد
فراوانی در زمینه پزشصکی و میکصروبکشصی دارد مطالعصه شصد .در
مطالعات مشابه ابلی ،رودن و همکاران در سال  2339بر روی اثصر
همافزایی نانوذرات نقره و پتتیدهای ضد میکروبی مطالعصاتی انجصام
دادند .آنها اثر همافزایی بین پلیمیکسین  Bبه عنصوان پتتیصد ضصد
میکروبی و نانوذرات نقره را روی بصاکتریهصای گصرم منفصی نشصان
دادند ( .)21از آنجایی که پتتیدهای ضصد میکروبصی نفوذپصذیر بصه
غشاهای باکتریایی هستند ممکن اسصت بصه نصانوذرات نقصره بصرای
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آرامی به محل زیم عفونی کشیده شد .ستس با کمک ایچصی
استریل ،پنبه انتهای سوآپ بر داده شده و بصه  2میلصیلیتصر
محی کشت مولر هینتون برای موجود در لولصه آزمصایش کصه
ابالً آماده شده بود ،منتقل شد .برای هر مو به طور جداگانه
این کار انجام گرفت .ستس دهانه لولهها با پنبه و فویل پوشش
داده شد و تا  24سصاعت اجصازه رشصد در انکوبصاتور  19درجصه
سانتیگراد داده شد ( 19و  .)23بعد از  24ساعت ،از لولههصای
نمونصصهگیصصری راصصت تهیصصه شصصد و سصصتس راتهصصای ،3/3331
 3/3333331 ،3/33331در پلیت مولر هینتصون آگصار کشصت
داده شد .پصس از ایصن کصه پلیصتهصا بصه مصدت  24سصاعت در
انکوباتور  19درجه سلسیوس نگهداری شدند ،شمار کلنیها
انجام گرفت و نتایج به صورت  CFU/mlگزار گردیصد ( 21و
.)22
نتایج حاصل از این مطالعصه بصا نصرمافصزار آمصاری  SPSS 18و
آزمون آماری  One Way ANOVAمورد تحلیصل اصرار گرفصت.
در این آزمون  P-value<3/32در نظر گرفته شد.

يافتهها

...  با و بدون،MBP-1 بررسی اثر ضد میکروبی پتتید گیاهی
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 نانوذرات نقصره و ترکیصب،MBP-1 دو روز درمان با پمادهای پتتید
آنها بر روی عفونصت پوسصتی ناشصی از سصودوموناس آئروژینصوزا در
مدل حیوانی نیز نشاندهنده اثر همافزایی ترکیصب آنهصا در بهبصود
.سریعتر عفونت پوستی میباشد

نتيجهگيری
 و نصانوذراتMBP-1 نتایج نشان میدهند که ترکیصب پتتیصد
نقره دارای اثر هصمافزایصی بصر علیصه عفونصت پوسصتی ناشصی از
.سودوموناس آئروژینوزا میباشد

 دوماهنامه پژوهنده/68

 در سصال.دسترسی به سایتهای هد دایلی کمک کرده باشصند
 ابی و همکاران نشان دادند که لیصزوزیم تشصکیل نصانوذرات،2339
- آنهصا نشصان دادنصد کصه کونژوگصه لیصزوزیم.نقره را کاتالیز میکند
-نانوذرات نقره اثر ضد میکروبی اوی بر علیه باکتریهای اشریشصیا
 کاندیصصدا، باسصصیلوس آنتراسصصیس، اسصصتافیلوکوکوس اورئصصوس،کلصصی
 نتصصایج.)24( آلبیکصصنس و پروتئصصوس میصصرابیلیس نشصصان مصصیدهصصد
 در این مطالعصه نیصز نشصاندهنصدهMBC  وMIC به دست آمده از
وجود اثر همافزایصی یاصصیت ضصد میکروبصی بصین پتتیصد گیصاهی
 و نانوذرات نقره بر علیه بصاکتری سصودوموناس آئروژینصوزاMBP-1
 همچنین مقایسه تعداد باکتریهای شمار شده بعصد از.میباشد
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