
 

 

 چکیده:
یکی ازشایع ترین عوامل عفونتهای بیمارستانی می باشدکه استفاده بیی روییه ازتنتیی بیوتیکهیا بیرای       استافیلوکوکوس اورئوس

اسیتافیلوکوکوس  درمان این عفونت هاباعث مقاومت تنتی بیوتیکی دراین باکتری میشیودییکی ازمکانیمیه هیابرای مقاومیت در    
ت استفاده ازنانوذرات فلزی جهت مقابله بیااین عفونیت   وجودپمپهای افالکس دراین باکتری استیباافزایش این مقاوم اورئوس

هابه عنوان روش جایگزین تنتی بیوتیک هامیتواندموثرباشدیبررسیی هانشیان میدهدکیه روش سنتززیمیتی نیانوذرات بیه د ییل        
سازگاری بیشتربامحیط زیمت وافیزایش اثرسیمی بیرروی بیاکتری میتوانیدروش مناسییی بیرای جیایگزین شیدن روش هیای           

 میایی باشدیسنتزشی

 روش کار:
نمونه باکتری از بیمارستانهای رشت و تهران جمیع توری وباروشیهای استانداردبیوشییمیایی وتزمایشیگاهی ت ییین هوییت       52

شدندیا گوی حماسیت تنتی بیوتیکی سویه هابیه روش دیمیک دیفییوتن توسیط دیمیک هیای تنتیی بییوتیکی پنیی سییلین            
ت ییین   CLSIریترو مایمین  سیپروفلوکماسین کلرامفنیکل وتتراسایکلین بارعایت اصیو   اگزاسیلین ونکومایمین جنتا مایمین ا

صیورت گرفیت وبیرای تاییدوشناسیایی نیانوذره       جلییک کلروو گیاریس  عصاره تبی  با Fe3O4/Agشدندیسنتززیمتی نانوذره
و  (SEM)  تصویرمیکروسییکوا ا کترونییی روبشیییUV-Visible FTIR XRD DRS EDSازتمییت هییای شناسییایی 

تنتییی بیوتیییک  (MIC)اسییتفاده شییدیهم نین حییداتل هلرییت مهییاری   (TEM)تصویرمیکروسییکوا ا کترونییی انتقییا ی  
سیپروفلوکماسین ونیانوذره بیرای بیاکتری هیای مقیاوس بیه سیپروفلوکماسیین بیاروش میکرودایلوشین بررسیی گردییدیبرای            

 norAاپرایمرهای موردنررحضور بانیدهای تن ب PCRتنومی تن استخراج گردیدوپس ازDNAدرباکتری norAتاییدوجودتن
توسیط  کییت شیرکت سییناکلون انشیاس شدیسیپس توسیط         cDNAوسنتز RNAدرت  تگارزمشاهده شدیپس ازتن استخراج

درنمونه های تیمارشیده بیا سیپروفلوکماسیین و نیانوذره درمقایمیه بیا بییان         norA بیان تن های Real-time PCRواکنش
 رنس بررسی گردیدی  به عنوان تن رف rRNA 16sتن

 یافته ها:
 %(بودندیساختار کریمیتا ی و 52%(وکمترین مقاومت پنی سیلین)25بیشترین میزان مقاومت درمقابل تنتی بیوتیک ونکومایمین )

نانومتر مشیاهده شیدندیهم نین   52تا 2اندازه نانوذرات توسط تمت های تشخیصی وتصاویر میکروسکوا ا کترونی تاییدوبین
 MICوبیشیترین فراوانیی    215%( در نمونیه هیای تیمیار شیده باسیپروفلوکماسیین      42حیدود) MICانی هلرت بیشترین فراو

درباکتری های مقیاوس بیه سیپروفلوکماسیین    norAمشاهده شدندیحضورتن 42%( درنمونه های تیمارشده بانانوذرات25حدود)
 تن افالکیس شیده   انیی ب یبرابر 2/5 شیافزا باعثفلوکماسین پرویسنشان داد Real-time PCRتاییدوهم نین نتایج واکنش 

افالکیس    یهیا  باعث شده که باکاهش عملکردپمی   پروینانوذره وس تن شده واستفاده تواس انینانوذره منشربه کاهش اندک بو
 اندیبم یبات یدرون باکترشتریباندبتو فلوکماسینپرویس

 بحث ونتیجه گیری:
 فیی ط شیاد یاسیت وباعیث ا   شیافیزا  روبه اورئوس لوکوکوسیاستافدری کیتویب یکه مقاومت تنتدهندیمطا  ات نشان مبررسی 

نیانوذرات   انیی م نیکردیدرادایپاین مشکل از یریجلوگ یبرا یراه مناسی دیباوگرددیدرانمان م یمارستانیب یازعفونت ها ی یوس

نانوذره دراین مطا  ه ییرندیم نیراازب یباکتر ییمقاومت داروشادیهمتندکه بدون ا ییساختارهابخصوص باروش سنتز زیمتی 

Fe3O4/Ag تن  انیبتواندیم سیکلروو گارسنتزشده باجلیکnorAشادمقاومتیکه باعث ا اورئوس لوکوکوسیاستاف یدرباکتر 
راه  توانید یم کیی وتیب ینیانوذره بیاتنت   یقیاستفاده تلفمیتوان نتیشه گیری کردراکاهش  دهدوشودیم کیوتیب ینمیت به تنت یباکتر

 باشدی کیوتیب یمقاوس به تنت یباکترازحاصل  یها یماریدرمان ب یبرا یحل مناسی

 

 norA  پم  های افالکس  کلروو گاریس نانوذرات فلزی  استافیلوکوکوس اورئوس: واژگان کلیدی


