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چکیده
سودوموناس آئروژینوزا یک پاتوژن فرصتطلب و عامل 11الی  11درصد از عفونتهای بیمارستانی میباشـد .وجـود ژنهـای بیماریزا یکـی از مهمتـری
مکانیسمهای تهاجمی سودوموناس آئروژینوزا میباشـد و ایـ موضـو از نظـر پزشــکی از اهمیــت ویــژهای برخــورداراست .بیـان بسـیاری از ژنهـای
بیماریزای باکتری سودوموناس آئروژینوزا به وسیله یک سیستم ژنی بـه نـام سیسـتم ) Quorum Sensing(QSکنترل و تنظیم مـیگردنـد .کوئـوروم
سنسینگ سیستم ارتباطی سلول به سلول با استفاده از مولکولهـای کوچـک ( )SMsدر ارگانیســمهـای تـکسـلولی اسـت .هـد از تحقیـ بررسـی
تشکیل بیوفیلم در سیستم کوئوروم سنسـینگ در سـویههـای سـودوموناس آئروژینـوزا میباشد .مطالعه مروری حاضر بـا کمـک مقـانم نمایـه شـده در
پایگاههای علمی فارسی  Magiranو  SIDو پایگاههای علمـی انگلیسـی  Ebscohost ،Google scholar ،Scopusو  Science Directبدسـت
آمد .ژنهای سیستم  QSفراوانی بانیی در بی سویههای سودوموناس آئروژینوزا جداشده از منابع انسانی دارند .همچنـی ایـ بـاکتری بـه عنـوان یـک
باکتری عفونتزا با مقاومت آنتیبیوتیکی بان میباشد .نتایج مطالعه نشان داد که گیاهان دارویی در رقتهای مختلف مهـار کننـده کوئـوروم سنسـینگ و
بیوفیلم در باکتریها میباشند.

واژههای کلیدی:

کوئوروم سنسینگ ،سودوموناس آئروژینوزا ،بیوفیلم

مقدمه
سودوموناس آئروژینوزا 1یـک پـاتوژن فرصـتطلـب در
انسانها ،جانوران و گیاهـان محسـوم مـیشـود و یکـی از
عوامل مهم عفونتهای بیمارستانی در سراسر جهـان مـی-
باشد .ای ارگانیسـم یـک بـاکتری گـرم منفـی ،هـوازی و
متحرک است .عفونتهای سودوموناس معمونً در مـواردی
همچون سوختگیها ،جراحیها ،استفاده از انـوا کاتترهـا،
مبتالیــان بــه بیمــاریهــای ریــوی همچــون سیســتیک
فیبروزیس و افرادی که سیستم ایمنی آنها سرکوم شـده
است مانند بیماران ایدزی دیده میشود.

برخییی از اوامییل دخیییل در بیمییاریزایییی

سودوموناس آئروژینوزا
Pseudomonas aeruginosa

1

عفونــتهــای ســودوموناس آئروژینــوزا ناشــی از تولیــد
فاکتورهای بیماریزایی متصل بـه سـلول و خـارل سـلولی
همچون فسفولیپاز  ،Cاگزوتوکسی  ،Aپیوسیانی  ،تـاژک،
پیلــیتای ـ  ،IVانســتاز ،پروتئازهــا ،فیمبریــه ،لیپــوپلی-
ساکارید ،پیووردی  ،سیستم ترشحی تای  ،IIIرامنولیپید،
پم افالکس ،2بیوفیلم و کوئوروم سنسینگ 3میباشد (.)1

بیماریهای سودوموناس آئروژینوزا
بیشتر عفونتهای سودوموناس آئروژینـوزا در بیمـاران
بستری یا افرادی که نقص سیستم ایمنی دارند دیده مـی-
شــود .ای ـ بــاکتری یــک عامــل عفــونی شــایع در بخ ـ
مراقبتهای ویژه میباشد .بیماران آلوده به  ،HIVبـهویـژه
بیماران در مراحل پیشرفته و بیماران مبتال بـه سیسـتیک
Efflux pump
Quorum sensing
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فیبروزیس در معرض خطر بـه عفونـتهـای سـودوموناس
آئروژینوزا به دست آمـده از جامعـه هسـتند .عفونـتهـای
سودوموناس میتواند در بسیاری از نقاط آناتومیک از جمله
پوست ،بافت زیر جلدی ،استخوان ،گوش ،چشـم ،ماـاری
ادراری ،ریهها و دریچههای قلب ایااد شود .ای عفونتهـا
بستگی به محل ورود و آسیبپذیری بیمار دارد (.)2

مکانیسمهیای مقاومیآ آنتییبییوتیکی در

سودوموناس آئروژینوزا
سودوموناس آئروژینوزا ژنوم نسـبتاً بزرگـی (-1 Mbp
 )1/7نســبت بــه ســایر بــاکتریهــا از قبیــل باســیلوس
سوبتیلوس ،)0/2 Mbp( 1مایکو بـاکتریوم توبرکلـوروزیس
( )0/0 Mbpو اشریشیاکلی ( )0/2 Mbpدارد .ژنـوم ایـ
باکتری بخ بزرگی از آنـزیمهـای متابولیسـمی ،انتقـال-
دهندهها و انتشاردهندههای ترکیبام آلی را کـد مـیکنـد.
قابلیت بانی کد شدن ژنوم سودوموناس آئروژینـوزا امکـان
تطبی پذیری و سازگاری بان در شرایط محیطی مختلف را
به آن میدهد .بطور کلی مکانیسمهای مهـم سـودوموناس
آئروژینوزا در مقابله با حمله آنتیبیوتیکی شـامل مقاومـت
ذاتی ،اکتسابی و انطباقی 2میباشد .مقاومـت ذاتـی شـامل
نفوذپذیری کم غشای خارجی ،بیان پم افالکـس (مناـر
به خرول آنتیبیوتیک از سلول میشود) و تولید آنزیمهـای
غیرفعالکننده آنتیبیوتیـک مـیباشـد .مقاومـت اکتسـابی
سودوموناس آئروژینوزا میتواند در اثر انتقال افقی ژنهـای
مقاومت یا در اثر جه به وجـود آیـد .مقاومـت انطبـاقی
سودوموناس آئروژینوزا شامل تشکیل بیـوفیلم در بیمـاران
ریوی آلوده به باکتری میباشد و بیوفیلم به عنـوان سـدی
برای رسیدن آنتیبیوتیک به باکتری عمل میکند (.)3

مقاومآ به واسطه تشکیل بیوفیلم
سلولهای میکروبی تکثیر شده در بیـوفیلم حساسـیت
کمتری نسبت به مواد ضد میکروبـی و پاسـ هـای ایمنـی
میزبان نسبت به سلولهای پالنکتونی دارد .حتی برخـی از

Bacillus subtilis
Adaptive

کیفیت و ماندگاری تولیدام...

باکتریهـایی کـه نقـص در مقاومـت ذاتـی دارنـد و فاقـد
جه های حفاظت شده هستند حساسیت کمتری در برابر
آنتیبیوتیکها از خود نشان میدهند بـه عنـوان مثـال در
سویههای کلبسیال نمونیا 3ناقص در تولیـد بتانکتامـاز ،بـه
حداقل غلظت مهارکنندگی بیشتری و نفوذپذیری کمتـری
از آمپیسیلی و سیپروفلوکساسی نسـبت بـه سـویههـای
پالنکتونی از خود نشان میدهنـد .مکانیسـمهـای عمـومی
مقاومت به واسطه آنتیبیوتیکها شامل جلوگیری از جذم
آنتیبیوتیکها و کـاه متابولیسـم و رشـد سـلولهـا در
بیوفیلم میباشد (.)0

راهکارهییای درمییانی دییید در درمییان

سودوموناس آئروژینوزا
مصر بی از حد آنتیبیوتیک باعث افزای نگرانـی-
های در خصوص بهداشت عمومی شده و مـیتوانـد باعـث
توسعه سویههای باکتریایی مقاوم به چندی دارو شـود .بـا
ای حال توسعه آنتیبیوتیکهای جدیـد بسـیار محـدود و
زمانبر مـیباشـد .بنـابرای در دهـههـای گذشـته توسـعه
راهکارهای درمانی جدید در درمان سودوموناس آئروژینـوزا
بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .ای استراتژیهای می-
تواند به تنهایی و بصورم ترکیبی با آنتیبیوتیکهای رایـج
در مبارزه با عفونتهای سودوموناس آئروژینوزا عمل کند و
شامل مهار کوئوروم سنسـینگ و لکتـی هـای باکتریـایی،
استفاده از شالته کنندههـای آهـ  ،فـاژ درمـانی ،واکسـ ،
استفاده از نانوذرام ،پپتیدهای ضدمیکروبی ،داربستهـای
الکتروشیمیایی و استفاده از ترکیبام خالص شـده گیـاهی
باشد (.)1 ،3 ،2

بیوفیلمهای باکتریایی
بیوفیلمها اجتماعام پیچیدهای از میکروارگانیسمهـای
قرار گرفته در ماتریکس تولیدی و متصل به سطوح بیجان
یا زنده هستند که در مرکز آن اگزوپلیسـاکارید جـاذم را
بوجود میآورند .بیوفیلم در پزشکی دارای اهمیت بسـیاری
مـیباشـد و باعـث عفونـتهـای خطرنـاکی در محـل ورود
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Klebsiella pneumoniae
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کاتترها ،پیوندها و در برخی موارد باعث برگشت عفونـت و
مزم شدن آن میشود .مرکز بیـوفیلمهـا از عمـل آنتـی-
بادیها ،فاگوسیتها و آنتیبیوتیکها محافظت میشود بـه
دلیل اینکه بیوفیلمها باعث رشد کند میکروارگانیسـمهـا و
محدودیت در جذم مواد غذایی میشود (.)1

مراحل تشکیل بیوفیلم
اولی مرحله تشکیل بیوفیلم اتصال اولیه میباشـد کـه
ای اتصال میتواند برگشتپذیر باشد بعـد از اتصـال اولیـه
سلول باکتریایی شرو بـه تولیـد پلیمرهـا ،چسـبندههـا و
تشکیل ماتریکس خارل سلولی میکند .تغییـرام فنـوتیپی
بیوفیلم نق مهمی در مقاومت بـه آنتـیبیوتیـکهـا دارد.
ای تغییرام شامل تولید نیه اگزوپلیساکارید ،پوری هـا و
پم های فالکس میباشد .عالوه بر ای ها در کمپلکس سه
بعدی بیوفیلم مشخص شد باکتریها از نظر متـابولیکی در
شرایط مختلفی در آن قرار دارنـد و از بـی بـردن اینگونـه
بیوفیلمها نیازمند استفاده دوز بانی آنتیبیوتیک یا نیاز به
عمل جراحی برای ریشه کردن آن دارد .از دیگـر خطـرام
ایااد بیوفیلم همراه شدن آن با جریان خون و قرار گرفت
در ناحیه جدید میباشد (.)1

مکانیسمهای مولکولی تنظیم بیوفیلمها
رفتار باکتریهای درون بیوفیلم توسط پدیده کوئـوروم
سنسینگ تنظیم میشود .کوئوروم سنیسنگ باکتریـایی از
طری ـ انتشــار ســیگنالهــای شــیمیایی و بیــان ژنهــای
ویروننس در تـراکم جمعیتـی عمـل مـیکنـد .آنالیزهـای
ژنتیکی تشکیل بیوفیلم ،مناـر بـه فرضـیه سـیگنالهـای
خارل سلولی و سیسـتم تنظـیم کوئـوروم سنسـینگ شـد.
کوئوروم سنسینگ برای تمایز بیوفیلمها ضروری میباشـد.
تالش برای بهم زدن بیوفیلمهـا و شناسـایی مولکـولهـای
پروکــاریوتی یــا یوکــاریوتی سیســتم کوئــوروم سنســینگ
اصطالحی به نام خاموش کننـده کوئـوروم یـا Quorum
 quenchingرا به وجود آورد .مهار کنندههـای کوئـوروم
سنسـینگ مــیتواننــد بصــورم رقــابتی سیســتم ارتبــاطی
کوئوروم سنسینگ را قطع و فرصتی را برای ایااد داروهای
ضدبیوفیلمی را به وجود بیاورد ( .)2سودوموناس آئروژینوزا
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توانایی منحصـر بفـردی در تشـکیل بیـوفیلم از طریـ دو
سیســتم کوئــوروم سنســینگ  Las/Rhlدارد .ایــ دو
سیستم بـه ترتیـب باعـث تولیـد خـود القاگرهـای آسـیل
هموســری نکتــون( )3co12-homoserin lactoneو
 C4-homoserin lactoneمیشود (.)7
یکــی از ترکیبــام مهمــی کــه باعــث کــاه تشــکیل
بیوفیلم میشود عصاره سیر تـازه مـیباشـد .ارزیـابیهـای
صورم گرفته از عصاره سیر ،مهار تشکیل بیوفیلم در مـدل
موش و در عفونتهای ادراری در بیمارانی کـه سـوندهـای
بیمارســتانی گذاشــتهانــد را نشــان داد .عصــاره ســیر تــازه
همچنی باعث کاه تولید خود القاگر آسـیل هموسـری
نکتون میشود که ای نشـاندهنـده تـاثیر سـیر بـر روی
سیستم کوئوروم سنسینگ میباشد ( .)8در سال  2112در
سیر ترکیبی به نام اِجوینه 1به عنوان مهار کننده کوئـوروم
سنسینگ شناسـایی شـد ایـ ترکیـب غنـی از سـولفور و
دارای خاصیت ضد پاتوژنی بود .مطالعام صورم گرفتـه بـا
اســـتفاده از ریزآرایـــه  2 DNAبـــر روی ســـودوموناس
آئروژینــوزا تحــت تــاثیر اِجوینــه کــاه چنــدی فــاکتور
ویروننس از جمله رامنولیپید را نشان داد .زمانی کـه ایـ
ترکیــب همــراه بــا توبرامایس ـی در محــیط آزمایشــگاهی
استفاده شد بطور قابلتوجهی باعث از بی رفـت بیـوفیلم
شد .در عفونت ریوی موش نیـز ایـ ترکیـب بطـور قابـل-
توجهی باعث پاکسازی سودوموناس آئروژینوزا در مقایسه
با گروهی شد که تحتتاثیر ای ترکیب قرار نگرفتهاند شـد
( .)9 ،8اثــرام ضــد بیــوفیلمی مشــتقام ســولفیدی ،دی-
سولفیدی و سیستئی سولفواکسید موجود در سـیر مـورد
ارزیابی قرار گرفت .از ایـ ترکیبـام تنهـا S-phenyl-l-
 diphenylدر
 cysteinesulfoxideو disulfide
غلظت یک میلیمونر اثر مهاری بر روی بیـوفیلم تشـکیل
شده در سودوموناس آئروژینوزا را داشت (.)9

Ajoene
DNA microarray
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کوئیییوروم سنسیییینگ در سیییودوموناس
آئروژینوزا
 Hastingsو همکاران در سال  ،1922زمـانی کـه بـر
روی باکتری درخشـان  Vibrio fisheriکـار مـیکردنـد
متوجــه شــدند ای ـ بــاکتریهــا در درون یــک جمعیــت،
مولکولهایی به نام خـود القـاگر 1تولیـد و در محـیط آزاد
میکنند .زمانی که تعداد باکتریهـا متعاقـب تکثیـر زیـاد
میشود در سطح خارجی خود ای مولکولها را افـزای و
به حـداکثر مـیرسـانند .ایـ پروسـه سـبب درخشـندگی
زیستی در ماهیها مرکـب هـاوایی بـه نـام Euprymna
 scolopesمیشود .ماهیها مرکـب از ایـ ویژگـی بـرای
ترساندن دشم استفاده میکنند .فایده آن بـرای بـاکتری
استفاده از مواد غذایی و تکثیر بر روی سـطح مـاهی مـی-
باشد .ای سیگنال مولکولها باعـث فعـال شـدن برخـی از
ژنها و یا در مواردی باعث غیر فعال شدن برخـی دیگـر از
ژنها میشوند .ای اتفاق به وسیله یک سیسـتم تنظیمـی
حسی به نام  QSرخ میدهد (.)1
سیستم کوئوروم سنسینگ بـرای عفونـتهـای مـزم
تنفسی در سـویههـای سـودوموناس آئروژینـوزا بـه دلیـل
چسبندگی ،تشکیل بیوفیلم و بیان فاکتورهای بیمـاریزایی
ضــروری مــیباشــد .سیســتم کوئــوروم سنســینگ در ایـ
باکتری همانند ویبریو فیشری دو جزئی و شـامل سیسـتم
 Lasو  Rhlمیباشـد .سیسـتم  Lasشـامل دو پـروتئی
 LasIو  LasRمـــیباشـــد lasI .خـــود القـــاگر آســـیل
هموسری نکتـون ( )3co12-homoserin lactoneرا
تولید میکند .ای خود القاگر بـا اتصـال بـه گیرنـده خـود
 LasRباعث بیان بیشتر خود القاگر هموسـری نکتـون و
بیــان ژنهــای سیســتم  rhlIRمــیشــود rhlI .خــود
القاگر C4-homoserin lactoneرا کد میکند ای خود
القاگر با اتصال به پروتئی  rhlRو تشکیل کمپلکس با آن
باعث بیان ژنهای تحت کنترل خود میشود (.)11

فواید پروسه  QSبرای باکتریها

2ـ باعث مقاومت نسبت به بیوساید2ها میشود.
 -3باعث محافظت باکتری در برابر استرسهای محیطی از
جمله تهاجم به وسیله سیستم ایمنی (باعث بلوکـه شـدن
 )PMNsمیشود (.)1
0ـ امکان انتقال ژن بصورم افقی را آسان میکند.
1ـ در تشکیل بیوفیلم نق دارد.
 -2در تنظــیم فاکتورهــای بیمــاریزایــی ،همزیســتی و
درخشندگی زیستی نق دارد (.)11
7ـ در کاناوگش نق دارد.
8ـ در حرکت و سوآرمینگ دخالت دارد.
9ـ در تولید متابولیتهای ثانویه نق دارد.
11ـ در رقابت بی باکتریها نق دارد.

دالیل مناسب بودن سودوموناس آئروژینیوزا
برای مطالعه دو پدیده  QSو تشکیل بیوفیلم
داشتن سیستم  :Lasای سیستم شـامل پـروتئی هـای
فعال کننده رونویسـی  LasRو  LasIمـیباشـد کـه ایـ
خود القاگر بطور مستقیم توسط PAI-1سنتز مـیشـود و
ان  -آسیل هموسری نکتون را تولید مـیکنـد (.)12-11
سیستم  Lasبرای بلوغ و تمایز بیوفیلمها نیز ضروری می-
باشد .سویههای  Lasمثبت دارای ساختارهای ساقه ماننـد
و مقاوم به  SDSو سـویههـای  Lasمنفـی بیـوفیلمهـای
صا را ایااد میکند که به وسـیله  SDSاز بـی مـیرود
ای امر نشاندهنده ارتبـاط بـی سیسـتم  QSو تشـکیل
بیوفیلم میباشد .همچنی بیوفیلمهای که  Lasمنفـیانـد
دارای عملکـردی نــاقص در مقابــل بیوسـایدها مــیباشــند.
سیستم  Lasبصورم مستقیم باعث بیـان ژنهـای ،toxA
اگزوتوکســی  ،آلکــالی پروتئــاز ،پیوســیانی  ،لکتینــاز و
بصــورم غیــر مســتقیم باعــث راهانــدازی سیســتم  QSو
سیستم  Rhlمیشود .سیستم  PQSنیز به وسـیله lasR
فعال شده و باعث تولید انستاز میشود (.)13
داشتن سیستم  :Rhlای سیستم شـامل پـروتئی هـای
فعال کننده رونویسی  RhlRو  RhlIمیباشد .ایـ خـود
القاگر بطور مستقیم توسط  3PAI-2تولید میشود ( )12و

1ـ باعث مقاومت نسبت به آنتیبیوتیکها میشود.
Autoinducer
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و ان  -بوتانویل ال -هموسری نکتون را کد میکند (.)11
سیستم  Rhlباعث بیان ژنهای  RhlABمیشود که یک
اپــران کــد کننــده رامنوزیــل ترانســفراز بــرای تولیــد
بیوسورفاکتانت رامنولیپید میباشد .ای ترکیب بـا کـاه
کش سطحی به سلولهای سودوموناس آئروژینوزا اجـازه
خزیدن بر روی سطوح نیمه جامد را میدهد .همچنی ای
سیســتم باعــث فعــال شــدن رونویســی از ســیگما فــاکتور
عمومی  RpoSمیشود (.)1

مهار کوئوروم سنسینگ
کوئــوروم سنســینگ یــک مکانیســمی اســت کــه بــه
باکتریها اجازه میدهـد بیـان ژنهـای خـود را از طریـ
تــراکم ســلولی کنتــرل کنــد .ســودوموناس آئروژینــوزا از
مکانیســم کوئــوروم سنســینگ بــرای تنظــیم ویــروننس و
تشکیل بیوفیلم استفاده ند .ای استراتژی طیف کمتـری از
باکتریها را درگیر میکند و به نظر میرسد اثرام مهـاری
ناخواستهای بر روی باکتریهای مفید نداشته باشـد .مهـار
کنندههای کوئوروم سنسـینگ سیسـتمهـای  Lasو Rhl
میتواند طبیعـی یـا مصـنوعی و توانـایی کـاه فعالیـت
 ،AHLمهار تولیـد  AHLتخریـب  AHLیـا رقابـت در
اتصال به گیرندههای  AHLباشد .استفاده از مهار کننده-
های کوئوروم سنسینگ در سـالهـای اخیـر بـرای درمـان
عفونتهای سودوموناس آئروژینوزا به شدم مـورد مطالعـه
قرار گرفتـه اسـت .بـرای مثـال کاراتنوئیـد زاگـزانتی کـه
معمونً در گیاهان ،جلبک و گلسنگها یافت میشود باعث
کاه تشکیل بیوفیلم در سودوموناس آئروژینوزا با اتصـال
بــه گیرنــدههــای کوئــوروم سنســینگ از قبیــل  LasRو
 RhlRو بالککننده بیان ژنهای  lasBو  rhlAمیشود.
فالونوئیدها خانوادهای از متابولیتهای گیاهی هسـتند کـه
به طور طبیعی تولیـد و بـه عنـوان آنتاگونیسـت  LasRو
 RhlRعمــل م ـیکنــد .مهــار کننــده مصــنوعی کوئــوروم
سنسینگ ان -دکانویل سیکلوپنتیل آمید (،)C10-CPA
باعث تداخل سیستمهای  Lasو  Rhlاز طری اتصـال بـه
 3OC12-HSLو  C4-HSLو مانع کاناوگـه شـدن بـا
گیرنــدههــای خــود ( LsRو  )Rhlمناــر بــه اخــتالل در
تشکیل بیوفیلم و فاکتورهای ویـروننس از قبیـل انسـتاز،
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پیوسیانی و رامنولیپید در سودوموناس آئروژینوزا میشود.
ترکیب مصنوعی دیگری بـه نـام مشـت فورانـون هالوژنـه
تولید شده گیاه  Delisea pulchraباعث مهار بیان ژن-
های ویروننس ،قادر به نفـوذ بـه میکروکلنـیهـا ،تخریـب
ساختارهای بیوفیلم و جداسازی باکتریهـای سـودوموناس
آئروژینوزا از سطح میشود .ترکیب بنزآمید -بنزیمیـدازول،
 M16بصـــورم شـــیمیایی باعـــث مهـــار  MvfRدر
سودوموناس آئروژینوزا مـیشـود و باعـث کـاه تشـکیل
بیوفیلم و افـزای حساسـیت سـودوموناس آئروژینـوزا بـه
مروپنم و توبرامایسـی مـیشـود .عـالوه بـرای  M16بـه
عنوان یک آنتاگونیست رقابتی در اتصال  MvfRبه لیگاند
عمل میکند و باعـث کـاه اتصـال  MvfRبـه DNA
میشود (.)13

مهار لکتین
لکتی ها پروتئی های غشای خارجی باکتریایی هستند
که به باکتری اجازه اتصال به بافتهای میزبان را میدهـد.
اتصال سودوموناس آئروژینوزا به سطح سلولهای اپیتلیال
ریه به واسطه دو لکتـی اختصاصـی  LecAو  LecBبـه
ترتیب به گیرندههای گانکتوز و فوکوز صـورم مـیگیـرد.
عالوه بر ای لکتی های سودوموناس آئروژینوزا در تشـکیل
بیوفیلم نق دارد و در تعامل با گلیکوکونژوگه های سلول
میزبان هسـتند .مهـار اتصـال لکتـی ممکـ اسـت بـرای
پیشگیری و درمان عفونتهای سودوموناس آئروژینـوزا بـه
دلیل پایداری و خطر کـم توسـعه مقاومـت آنتـیبیـوتیکی
مفید باشد .اتصال لکتی به سطوح سلولی میزبـان ممکـ
است به وسیله مهار کنندههای لکتی بالک شود ای مهـار
کننــــدههــــا شــــامل گلیکوســــترها ،گلیکوپلیمرهــــا،
گلیکودندریمرها هستند کـه تمایـل بـه اتصـال بـانیی بـه
لکتی ها را دارند و باعـث مهـار عملکـرد آنهـا مـیشـود.
دندریمر بتا -فنیل گانکتوزیـل پپتیـد ( )GalAG2یـک
دندریمر گلیکوپپتیدی است کـه میـل اتصـالی بـانیی بـه
 LecAسودوموناس آئروژینوزا و مهار تشـکیل بیـوفیلم در
شرایط آزمایشگاهی را دارد (.)10
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شالته کردن آهن
آه برای رشد باکتریها ضروری میباشـد و در انـوا
فرآیندهای سـلولی از قبیـل تولیـد انـرژی ،هماننـدسـازی
 DNAو انتقال الکترون نق دارد .مقـدار آهـ در خلـط
انسان به طور قابلتوجهی در بیماران سیستیک فیبروزیس
نسبت به افراد سالم افزای مییابد و افزای میـزان آهـ
باعــث مــزم شــدن عفونــت در مبتالیــان بــه سیســتیک
فیبروزیس میشود .سـودوموناس آئروژینـوزا از سـیدروفور
پیووردی و پیوچلی برای بدسـت آوردن آهـ از محـیط
خارل سلولی اسـتفاده مـیکنـد .بنـابرای محـدود کـردن
غلظت آه خارل سلولی یا مختل شدن جذم آه توسط
ســودوموناس آئروژینــوزا ی ـک اســتراتژی بــرای مقابلــه بــا
عفونتهای سودوموناس آئروژینوزا میباشد .شالته کننـده-
هـــای آهـ ـ شـــامل  DTPA ،2DPو  EDTAرشـــد
سودوموناس آئروژینوزا و تشکیل بیوفیلم را مختل میکنـد
و در شرایط بیهوازی نیز تاثیر بیشتری دارد .گـالیوم یـک
آنــالوآ آه ـ  IIIغیــر احیــا شــونده کــه باعــث اخــتالل
متابولیسم آه میشود و به عنوان جایگزی مناسب آهـ
در فرآیندهای بیولوژیکی عمل میکند مـورد تائیـد FDA
در درمان سرطان مرتبط با هایپرکالسمیا میباشد .گـالیوم
همچنی توانایی مهار رشد ،جلوگیری از تشکیل بیوفیلم و
فعالیت کشندگی در شرایط آزمایشگاهی با کـاه جـذم
آه و سرکوم تنظـیم کننـده رونویسـی ( Pvdsواسـطه
سنتز پیووردی ) را دارا میباشـد .گـالیوم بصـورم مـوثری
باعث از بی بـردن سـودوموناس آئروژینـوزا در مـدلهـای
عفونی موش میشـود .متاسـفانه بیمـاران دریافـت کننـده
ترکیبام گالیوم همچون گالیوم نیترام و گالیوم آرسـنید1
برای درمانهای بالینی عوارضی همچون سرکوم سیسـتم
ایمنی و سمیت اندامهای مختلف مانند کلیه ،ریه و بیضـه-
ها را در پی داشت .با ای حال از شالته کننـدههـای آهـ
میتوان در کنار آنتیبیوتیکهای رایج استفاده کرد .از ای
لحاظ ترکیب توبرامایسی با شالته کنندههای آهـ ماننـد
دفروکسامی  2و دفراسیروکس 3بطور موثری باعث کـاه
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زیست تـوده بیـوفیلم سـودوموناس آئروژینـوزا در شـرایط
آزمایشگاهی شده و در سلولهای اپیتلیال راههـای هـوای
بیماران  CFنیز باعث افزای مرآ سودوموناس آئروژینوزا
مــیشــود .از آناایکــه شــالته کننــدههــای آه ـ از قبیــل
دفراگزامی  ،دفراسیروکس و دفریپرون 0مورد تائید FDA
است نسبت به سایر گزینههای درمـانی بـیخطـر در نظـر
گرفته میشود و باید در شرایط بالینی بیشتر مورد بررسـی
قرار گیرد (.)11

پپتیدهای ضد میکروبی
پپتیـدهـای ضـد میکروبــی )AMPs( 1کـه بـه آنهــا
پپتیــدهای دفــاعی میزبــان نیــز گفتــه مــیشــود توســط
ارگانیسمهای مختلفی ،از بـاکتریهـا گرفتـه تـا حیوانـام
تولید میشود و در برابر طیف وسیعی از میکروارگانیسمهـا
فعال هستند .عملکرد  AMPبه طور کامل مطالعـه نشـده
اما بطور کلی  AMPغشای سیتوپالسـمی را مـورد هـد
قرار میدهد و منار به مرآ سـلولی مـیشـود .عـالوه بـر
فعالیت ضد میکروبی  ،AMPدارای خواص ضد بیـوفیلمی
و تعدیل کننده سیستم ایمنی نیز میباشد .پپتیدهای ضـد
میکروبــی شــامل ،NLF20 ،T9W ،LL-37 ،GL13K
ســپروپی  ،P1ایندولیســیدی  ،ماگــائینی  ،IIنایســی ،
رانالکسی  ،میلیتی و دفنسی  ،پتانسیل ضد میکروبـی در
ســودوموناس آئروژینــوزا از طریــ اثــرام باکتریســیدالی
مستقیم یا تخریب بیوفیلم را دارد (.)12

داربسآهای الکتروشیمیایی
اخیراً یک استراتژی جایگزی برای از بی بردن عفونت
باکتریها پیشنهاد شده است آن هم اسـتفاده از داربسـت-
های الکتروشیمیایی برای تولید کـم و غلظـتهـای پایـدار
 H2O2برای از بی بردن بیـوفیلم باکتریـایی و اجـازه بـه
نفوذ بهتر آنتیبیوتیکها میباشد .ایستانبولو و همکاران در
سال  2112نشان دادنـد تولیـد  H2O2بـه وسـیله سـطح
استیلی تـا حـد زیـادی تشـکیل بیـوفیلم در سـودوموناس
آئروژینــوزا را کــاه مــیدهــد ( .)17داربســتهــای

1

Gallium arsenide
Deferoxamine
3
Deferasirox
2

4

Deferiprone
5
)Antimicrobial peptides (AMPs
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الکتروشیمیایی همچنی باعث افـزای حساسـیت نسـبت
توبرامایسی در سویههای سودوموناس آئروژینوزا PAO1
و بطور موثری باعث حذ سـلولهـای پایـدار در بیـوفیلم
میشود .تا به امروز داربستهـای الکتروشـیمیایی در بـدن
بیماران قرار داده نشده و اثرام بالینی آن هنوز نامشـخص
میباشد (.)18

مروری بر فعالیآ گیاهان بر تشکیل بیوفیلم
و کوئوروم سنسینگ
 Hayو همکاران در سال  2119نقـ افـزای تولیـد
بی از حد آلژینام در اتصال و معماری بیوفیلم در سویه-
های سوپرموکوئید سودوموناس آئروژینوزا را مـورد بررسـی
قرار دادند .نتایج آنها نشاندهنـده ایـ موضـو بـود کـه
افزای بی از حد آلژینام باعث اختالل در اتصـال مـی-
شــود و همچنــی نقــ اساســی در تشــکیل ســاختار
میکروکلنی دارد (.)19
 Maو همکاران در  2119مونتـاژ و توسـعه مـاتریکس
بیوفیلم در سـودوموناس آئروژینـوزا را مـورد بررسـی قـرار
دادند .آنها نشان دادنـد در طـول اتصـال Psl ،بـا الگـوی
مارپیچی به سـطح سـلول متصـل مـیشـود .بـا پیشـرفت
واکن های سلول به سلول و تولید مـاتریکس ،بـاکتری را
در بیوفیلم و روی سطح آن نگـه مـیدارد .در حـی بلـوغ،
 Pslدر حاشیه ساختار سه بعدی میکروکلنی تامـع پیـدا
مــیکنــد و در نتیاــه یــک حفــره بــدون  Pslدر مرکــز
میکروکلنی ایااد میکند .در انتها مرآ سلولها و DNA
خارل سلولی مرکز ای ماتریکس را پر میکند (.)21
 Bjarnsholtو همکاران در سال  2111نشـان دادنـد
جه در ژنهای  lasRو  rhlRباعث نقـص در سیسـتم
کوئوروم سنسینگ و کـاه تولیـد رامنولیپیـد و انسـتاز
میشود .آنها همچنی به ای نتیاه رسـیدند سـویههـای
موکوئیــدی انآســیل هموســری نکتــون و رامنولیپیــد
بیشتری نسبت به سویههای غیر موکوئیدی تولید میکنند
(.)21
 Mokerو همکــاران در ســال  2111نشــان دادنــد
پیوسیانی فنازی و آسیل هموسری نکتون باعث افزای
ســلولهــای  persisterدر فــاز لگــاریتمی محــیط کشــت
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سودوموناس آئروژینـوزا  PAO1و  P14مـیشـود امـا در
کشتهای اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس تـاثیری نداشـت
(.)22
 Balaو همکـــاران در ســـال  2111مهـــار کوئـــوروم
سنســـینگ در ســـودوموناس آئروژینـــوزا را بـــه وســـیله
آزیترومایسی و اثـر بخشـی آن را در عفونـتهـای ادراری
مــورد بررســی قــرار دادنــد .غلظــتهــای زیــر حــد MIC
آزیترومایسی بطور قابلتوجهی باعث مهار تولید سـیگنال
مولکولهای کوئوروم سنسینگ ،توانایی حرکـت و تشـکیل
بیوفیلم در شرایط آزمایشگاهی شد .در ارزیـابیهـای مـدل
بالینی نیز باعث پاکسازی ای ارگانیسم در عفونـت کلیـه
مــوش شــد و در نتیاــه آزیترومایســی داروی مــوثر در
تضـعیف فاکتورهـای بیمـاریزایـی و درمـان عفونـتهــای
ادراری میباشد (.)23
 Ghafoorو همکــاران در ســال  2111نشــان دادنــد
تشکیل ساختارهای قـار ماننـد ،Psl ،آلژینـام و  Pelدر
تراکم بیوفیلم باکتریایی نق دارد و جه در هر سـه ژن
باعث از دست رفت توانایی باکتری در تولید بیوفیلم مـی-
شود .عملکرد  Pslدر اتصال مستقل از آلژینام و  Pelبود.
بطــور کلــی نتــایج آنهــا نشــاندهنــده ایـ موضــو بــود
اگزوپلــیســاکاریدهای مختلــف بــه همــراه  DNAخــارل
ســلولی در ســاختار و معمــاری بیــوفیلم در ســودوموناس
آئروژینوزا نق دارد (.)20
 Nguyenو همکاران در سال  2111مشخص کردنـد
تحمل آنتیبیوتیکی و محدودیت مـواد غـذایی در بیـوفیلم
توسط پاس در شرایط سـخت کنتـرل مـیشـود و توسـط
اثرام غیر فعال شدن رشد ،کنترل نمیشود .بنـابرای غیـر
فعال کردن ای مکانیسم محافظ بیوفیلم ،بطور قابلتوجهی
اثربخشی درمانهای آنتیبیوتیکی را افزای میدهد (.)21
 Jakobsenو همکاران در سال  2112بر روی اِجونـه
یک مولکول غنی از سولفور در سیر کار کردند نتایج آنهـا
نشاندهنده کاه بیان رامنولیپید بـود و زمـانی کـه ایـ
ترکیب را همراه با توبرامایسی استفاده کردند باعث از بی
رفت بیوفیلم و توقف نکروز نوتروفیلها در مـوش مـیشـد
(.)22
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 Saviucو همکاران در سال  2113روغ های ضروری
گیاهان مختلف را ارزیابی کردند نتایج آن ها نشـاندهنـده
ت ـ ثیر روغ ـ هــای ضــروری گونــههــای مختلــف گیــاهی
آنژیواسپرم و ژیمواسپرم و اجزای اصلی آنها ،در مهار بیان
 2فــاکتور ویــروننس محلــول (همــونیزی هــا ،ژنتینــاز،
 DNAآزها ،لیپاز ،آمیالز و اسکولی هیدرونیز) در سویه-
های سـودوموناس آئروژینـوزا و اسـتافیلوکوکوس اورئـوس
همراه بود .روغـ هـای ضـروری اسـتخرال شـده Salvia
Abies ،Rosmarinus officinalis ،officinalis
 albaو  Eugenia caryophyllataو برخی از ترکیبام
اصــلی آنهــا ( eugenol ،limoneneو )eucalyptol
باعث مهار کوئوروم سنسینگ در استافیلوکوکوس اورئـوس
و تنها روغـ ضـروری  E. caryophyllataباعـث مهـار
بیان ژنهای دخیل درکوئوروم سنسینگ ژن  lasو  rhlدر
سودوموناس آئروژینوزا شد (.)27
 O’Loughlinو همکاران در سال  2113نشان دادند
ترکیب متابرومو تیونکتون نه تنها مـانع بیـان فاکتورهـای
ویروننس نمیشود بلکه از نابود شدن Caenorhabditis
 elegansو سلولهای اپیتلیال انسانی  A549به واسـطه
کوئوروم سنسینگ سودوموناس آئروژینوزا جلوگیری مـی-
کند .ای مولکول همچنی توانـایی تاثیرگـذاری در مـدل-
های حیوانی و کشت بافت را نیز داشت (.)28
 Ponsoniو همکــــاران در ســــال  2113اثــــرام
سایتوتوکسیک سونمارجی  ،1سونسـودی  2و متابولیـت-
های بدست آمـده از آنهـا را در محـیط  in vitroبـر روی
قطعــــه  S9آنــــزیمهــــای کبــ ـدی بــــا اســــتفاده از
بیوترانسفورماسیون قطعه مذکور مورد بررسی قرار دادنـد و
احتمــال دادنــد ســرکوم قطعــه  S9بــه وســیله اثــرام
سایتوتوکسیک ای آلکالوئیدها صورم میگیرد (.)29
 Musaferو همکــاران در ســال  2110ارتبــاط بــی
مقاومت ایمیپنم و تشکیل بیوفیلم بـه وسـیله سـویههـای
سودوموناس آئروژینوزا را مورد بررسی قرار دادنـد .جهـ
در ژن  oprDعامل مقاومت به ایمیپـنم و باعـث کـاه
متوســط تشــکیل بیــوفیلم در ســویههــای ســودوموناس

Somalargine
Solasodine

1
2

کیفیت و ماندگاری تولیدام...

آئروژینوزا  PAO1شد .شواهد آنها ارتباط معکـوس بـی
مقاومت ایمیپنم و تشکیل بیوفیلم بـود و سـویههـای کـه
قــادر بــه تشــکیل بیــوفیلم قــویتری بودنــد بــه غلظــت 2
میکروگرم بر میلیلیتر به ایمیپنم حساس بودند (.)31
 Doslerو  Karaaslanدر سال  2110بر روی مهـار
و تخریب بیوفیلمها به وسیله آنتیبیوتیکهـا (سـفتازیدیم،
توبرامایسی  ،سیپروفلوکساسی  ،دوریپـنم ،پیپراسـیلی و
کلیســـتی ) و پپتیـــدهای ضـــد میکروبـــی (،LL-37
،cecropin (1-7)-melittin A(2-9) amide
 defensin ،melittinو  )magainin-IIکارکردنــــــد.
حداقل غلظت ریشهکنی بیوفیلمها برای آنتیبیوتیـکهـا و
پپتیــدهای ضــد میکروبــی  80->5120mg/Lو 640-
 >640mg/Lبـه ترتیـب بـود و همـه آنتـیبیوتیـکهــا و
پپتیدهای ضد میکروبـی توانـایی مهـار اتصـال بـاکتری در
حداقل غلظت مهارکنندگی  1/11را داشتند .اثر همافزایـی
زمانی که آنتیبیوتیکها به همراه پپتیدهای ضد میکروبـی
استفاده کردند مشاهده شد (.)31
 Kaliaو همکـــاران در ســـال  2110اثـــرام روغـ ـ
دارچی را بـر روی کنتـرل  ،QSفاکتورهـای ویـروننس و
تشکیل بیوفیلم در سـودوموناس آئروژینـوزا مـورد بررسـی
قرار دادند .آنها برای تعیی اثـرام ضـد بیـوفیلمی و ضـد
 QSبر روی فاکتورهای ویروننسـی همچـون پیوسـیانی ،
رامنولیپید ،پروتئاز ،تولید آلژینام و خزیـدن بـاکتری کـار
کردند .در پایـان بـرای نشـان دادن اثـرام مهـاری روغـ
دارچی بر روی تشکیل بیوفیلم سودوموناس آئروژینـوزا از
میکروســکون نــوری و الکترونــی اســتفاده کردنــد .آنهــا
همچنی مشخص کردند روغ دارچی بر روی فاکتورهای
مختلف بیماریزایی و تشکیل بیوفیلم موثر میباشد (.)32
 Rahmanو همکــــاران در ســــال  2111عصــــاره
( Amommum tsao-koدارچی معر به هل سـیاه)،
از لحاظ فعالیت ضد بیوفیلمی و ضد  QSمورد بررسی قرار
دادند و در پایان به ای نتیاه رسیدند که غلظت mg/ml
 0از عصاره ،بانتری اثر مهاری بیوفیلم را بر روی سالمونال
تایفیموریوم  % 11/92دارد و بعـد از آن اسـتافیلوکوکوس
اورئوس و سـودوموناس آئروژینـوزا بـه ترتیـب  % 07/12و
 % 01/28داشت (.)33
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 Boulangerو همکــــاران در ســــال  2111اثــــر
باکتریوسیدالی توماتیدی  -توبرامایسی را بـر روی کشـت
همزمان استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم بـه متـیسـیلی و
سودوموناس آئروژینوزا مورد بررسی قرار دادند و آنهـا بـه
ای نتیاه رسیدند ،ترکیب توماتیدی  -توبرامایسـی مـی-
تواند یک رویکرد درمانی جدید در درمان بیماران مبتال بـه
سیستیک فیبروزیس باشد (.)30
 Sepahiو همکاران در سال  2111بر روی روغ های
ضــــروری گیــــاهی  ferulaو  Doremaاز خــــانواده
 Apiaceaeکار کردند نتایج آنهـا نشـاندهنـده کـاه
اثرام ضد کوئوروم سنسینگ در غلظـت  21 mg/mlبـود
(.)31
 Berrazegو همکاران در سال  2111مشخص کردند
ســودوموناس آئروژینــوزا قــدرم ســازگاری بــا مــ ثرتری
بتانکتامازها از قبیـل سفالوسـپوری جدیـد سـفتولوزان از
طری جه های متنو در  AmpCرا دارد .دادههای آن-
ها نشاندهنده ای بود که ایـ جهـ بـی از  % 1/1در
سویههای بالینی بیشتر بود (.)32
 Kumarو همکاران در سال  2111با بررسـی اثـرام
زنابیــل بــر روی گیرنــدههــای  RhlR ،LasR ،TraRو
 PqsRمشخص کردند ای ترکیب فیتوشـیمیایی فعالیـت
ضد کوئوروم سنسینگی خود را از طری تداخل با لیگانـد-
گیرنده اعمال میکند از ای رو زنابیل مـیتوانـد کاندیـد
دارویی مناسبی بر علیه عفونتهای سودوموناس آئروژینوزا
باشد (.)37
 Bouffartiguesو همکاران در سال  2111بـر روی
پروتئی  OprFدر سـودوموناس آئروژینـوزا کـار کردنـد و
نتایج آنها نشاندهنده ای موضو بود که عدم وجود ایـ
پروتئی باعث افزای تشکیل بیـوفیلم و تولیـد اگزوپلـی-
ساکارید ( )Pelاز طری افزای سـطح  c-di-GMPکـه
یک پیامآور ثانویه کلیدی در کنترل بیوفیلم بـود مـیشـد
(.)38
 De La Fuente-Núñezو همکــاران در ســال
 2111از پپتیدهای  D-Enantiomericبرای ریشهکنـی
بیوفیلم در سویههـای وحشـی و مقـاوم بـه چنـد دارویـی
استفاده کردند نتایج آنها اثر هـمافزایـی ایـ پپتیـدها در
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زمانی که با آنتیبیوتیکهای معمولی اسـتفاده مـیشـد را
نشان میداد بطوریکه میـزان غلظـت آنتـیبیوتیـک مـورد
استفاده برای ریشهکنی آنها تا  20برابر کاه مـییافـت.
پپتیــدهای  D-Enantiomericپپتیــدهای مقــاوم بــه
پروتئــاز قابلیــت ریشــهکنــی بیــوفیلم هــم در شــرایط
آزمایشگاهی و هم در شرایط بالینی بـا اثـر بـر روی پاسـ
سیگنالی درون سـلولی در شـرایط سـخت ( )pppGppرا
داشت (.)39
 Baharو همکاران در سال  2111تیـرازی TN-( 1-
 )5را شناسایی کردند .ای ترکیب حـداقل غلظـت مهـاری
آن  12/8میکرومونر در سویههای پالنکتونی سـودوموناس
آئروژینوزا و اشرشیاکلی بود .همچنی بر روی سـلولهـای
 Persisterای دو گونه باکتریایی موثر بود و مرآ سلول-
های بیوفیلم مخاطی سـودوموناس آئروژینـوزا PDO300
توسط آلژیناملیاز را افزای میداد (.)01
 Berditschو همکـــاران در ســـال  2111اثــــرام
پپتیــدهای ضــد میکروبــی پلــیمیکســی  )PMB( Bو
گرامیسیدی  )GS( Sبر روی سویههای مقاوم به چنـدی
دارو و بیوفیلم سودوموناس آئروژینوزا را مورد بررسی قـرار
دادند .نتایج آنها عالوه بر اثر همافزایی بر روی سـلولهـای
پالنکتونی ،کاه معنـیداری در مهـار رشـد سـلولهـای
بیوفیلم نسبت به زمانی که جداگانه استفاده میشد از خود
نشان میداد .بنابرای ترکیب دارویی  PGSبـه  GSمـی-
تواند ترکیب دارویی مناسبی برای درمان عفونتهای حـاد
و مزم ناشی از مقاومت چند دارویی یـا تشـکیل بیـوفیلم
باشد (.)01
 Lebeauxدر ســال  2111در شــرایط آزمایشــگاهی
ترکیــب آنتــیبیوتیــکهــای جنتامایســی  ،ونکومایســی و
آمیکاسی با  EDTAو ال -آرژنـی در برابـر سـویههـای
بالینی تشکیلدهنـده بیـوفیلم در عفونـتهـای مـرتبط بـا
کاتترها را بررسی کردند .نتایج آنها نشان میداد EDTA
باعــث افــزای فعالیــت آنتــیبیوتیــکهــای جنتامایســی ،
ونکومایســی و آمیکاســی در برابــر ســویههــای بــالینی
تشکیلدهنده بیوفیلم در عفونتهـای مـرتبط بـا کاتترهـا
میشود (.)02
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 Rudillaو همکاران در سال  2112اثرام هـمافزایـی
ایمیپنم با پپتید ضد میکروبی ساخته شـده  AMP38در
برابر سویههای سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به ایمیپنم را
مورد بررسی قـرار دادنـد .نتـایج آنهـا نشـان داد حـداقل
غلظت ریشهکنی بیوفیلم  22/1میکروگـرم بـر میلـیلیتـر
زمانی که به صورم همزمان استفاده میشـد بـود و زمـانی
که بصورم مازا استفاده شد  111میکروگرم بر میلیلیتـر
بود .عالوه برای اثرام کشندگی  AMP38همراه با ایمی-
پنم بسیار بیشتر نسبت به کلیستی همراه با ایمیپنم بـود
(.)03
 Fieldو همکـــاران در ســـال  2112فعالیـــت ضـــد
میکروبی پپتیدنایسی همراه با پلـیمیکسـی و کلیسـتی
در سویههای تشکیلدهنده بیوفیلم را مـورد بررسـی قـرار
دادند .نتایج آنها نشان میداد زمانی که پلـیمیکسـی هـا
همراه با نایسی بکار میرفت به غلظـت کـمتـری از آنهـا
جهت مهار بیـوفیلم نزم بـود و باعـث افـزای حساسـیت
بیوفیلم نسبت به آنتیبیوتیکها میشد .همچنی اسـتفاده
درمانهای ترکیبی سمیت پلیمیکسی هـا را نیـز کـاه
میداد (.)00
 El-Shaerو همکاران در سال  2112اثر فنیلآننـی
آرژنیل بتـا -نفتیـل آمیـد ( )PAβNبـر روی فاکتورهـای
ویــروننس و کوئــوروم سنســینگ بــاکتری ســودوموناس
آئروژینوزا را بررسی کردنـد PAβN .کـاه تولیـد خـود
القاگرهــا ان -3 -اکســو -دو دکانویــل -ال -هموســری
نکتون و ان -بوتیریـل -ال -هموسـری نکتـون و بـدون
ت ـ ثیر بــر روی بقــای بــاکتری را نشــان داد .عــالوه بــرای
 PAβNباعــث حــذ فاکتورهــای ویروننســی همچــون
انستاز ،پیوسیانی و حرکت باکتری شد (.)01
 Gokalsinو همکـــاران در ســـال  2112بـــر روی
متابولیتهای ثانویه گلسنگ جهت مهار کوئوروم سنسینگ
کار کردند نتایج آنها نشاندهنده ای موضو بود که اسید
ایورنیک 1متابولیت ثانویه گلسنگ قادر بـه مهـار کوئـوروم
سنسینگ در سودوموناس آئروژینوزا میشود (.)02
 Dattaو همکاران در سال  2112اثرام عصـاره بـرآ
 Piper betleبر روی  QSو فاکتورهای ویروننس سویه
Evernic acid
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سودوموناس آئروژینوزا  PAO1را مورد بررسی قرار دادنـد
و آنها به ای نتیاه رسیدند کـه ایـ بـاکتری در حضـور
عصــاره بــرآ  Piper betleتوانــایی تولیــد بیــوفیلم،
پیوسیانی و حرکـت را کـاه مـیدهـد .همچنـی ایـ
عصاره ت ثیری بر روی رشد باکتری ندارد (.)07
 Abd El-Azizو همکاران در سال  2117مطالعهای
بــر روی همبســتگی بیــان ژن فنــازی ( )phzو ژنهــای
دخیل در کوئوروم سنسینگ اناام دادنـد در ایـ مطالعـه
مشخص گردید ارتباط بی آنها مثبت میباشد (.)08
 Hossainو همکــاران در  2117بــر روی  1ترکیــب
فنلیمتیل گانم ،پیروگـالول ،پیروکتکـول ،رزورسـینول و
فلوروگلوکینول کار کردند ای ترکیبام باعث کاه بیـان
ژنهــــــــــــای  rhlR ،rhlI ،lasR ،lasIو  pqsAدر
سـودوموناس شــد و در محــیط آزمایشــگاهی نیــز فعالیــت
سمی از خود نشان نداد (.)09
 Grassiو همکاران در سـال  2117دو آنتـیبیوتیـک
پپتیدی کلیستی و داپتومایسـی را بـر روی سـلولهـای
 Persisterســودوموناس آئروژینــوزا و اســتافیلوکوکوس
اورئوس ،مورد اسـتفاده قـرار دادنـد .فعالیـت اصـلی آنهـا
اختالل در کار غشای باکتری بود .از سـیانید ام -کلروفیـل
هیدرازون برای تولید سلولهای  Persisterبا راندمان بان
و فنوتی های مقاوم به آنتیبیوتیـک نسـبت بـه گروهـای
مختلف آنتیبیوتیک استفاده کردند .نتایج آنها نشـان داد
کلیســتی در برابــر ســلولهــای  Persisterســودوموناس
آئروژینوزا فعال بـود در حـالی کـه داپتومایسـی در برابـر
سلولهای  Persisterاستافیلوکوکوس اورئوس  32تـا 20
برابــر بیشــتر از پپتیــدهای ضــد میکروبــی آزمــای شــده
موردنیاز بود (.)11
 Høyland-Kroghsboو همکــاران در ســال 2117
نشان دادنـد فعالیـت  CRISPR-Casو کسـب مقاومـت
میتواند با اسـتفاده از ترکیبـام ضـد کوئـوروم سنسـینگ
تعــدیل یابــد و باعــث ســرکوم سیســتم ایمنــی انطبــاقی
 CRISPR-Casو افزای کاربردهـای پزشـکی از جملـه
فاژ درمانی شود (.)11
 Gokalsinو همکاران در سال  2117به دنبـال یـک
روش درمانی جایگزی با استفاده از زیگزانتی کاروتنوئیـد
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برای کاه بیان فاکتورهـای ویـروننس و مهـار کوئـوروم
سنسینگ بودند .نتایج آنها نشاندهنده ای بود زیگزانتی
کاروتنوئید یک مهار کننده بهتری نسبت به اسید ایورنیک
(متابولیت ثانویه گلسنگ) بود .ای نتـایج را بـا اسـتفاده از
آنالیزهــای غربــالگری ســیلیکو و آزمایشــام qRTPCR
بدست آوردند (.)02
 Paczkowskiو همکــاران در ســال  2117نشــان
دادند فالونوئیدها اثرام آنتاگونیسمی بر روی گیرنـدههـای
 LasRو  RhlRدارد و باعــث مهــار کوئــوروم سنســینگ
میشود .آنالیز رابطه ساختار و فعالیت نشاندهنـده حضـور
دو بخ هیدروکسیل در ستون اصـلی فالونوئیـدها بـرای
مهــار قدرتمنــد گیرنــدههــای  LasRو  RhlRمــیباشــد.
آنالیزهــای بیوشــیمیایی نیــز نشــاندهنــده ای ـ بــود کــه
فالونوئیدها عملکرد غیر رقـابتی جهـت جلـوگیری اتصـال
 LasR/RhlRبـــا اتصـــال بـــه  DNAدارد .تاـــویز
فالونوئیدها باعـث تغییـر رونویسـی از پروموترهـای مـورد
هــد کوئــوروم سنســینگ و ســرکوم تولیــد فاکتورهــای
ویروننس میشود .فالونوئیدها پتانسیل ضد عفـونی دارنـد
که با مکانیسمهای رایج باکتریسـیدالی و باکتریواسـتاتیکی
متفاوم است (.)12
 Fongو همکاران در سال  2117نشان دادند یک دوز
از فاژها ،بطور قابلتوجهی توانـایی تشـکیل بیـوفیلمهـا در
سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران رینوسـینوزیت
مزم در شرایط آزمایشگاهی را کاه میدهد و اسـتفاده
از فاژهــا بــرای از بــی بــردن بیــوفیلمهــای ســودوموناس
آئروژینوزا به چندی دارو مـیتوانـد یـک درمـان هدفمنـد
باشد (.)13
 Shahو همکاران در سال  2119در تحقیقام خود به
ای نتیاـه رسـیدند کـه پتاسـیم  -2متواکسـی-0-ونیـل
فنونم ،پتانسیل بانیی جهت مهـار کوئـوروم سنسـینگ و
فاکتورهــای ویروننســی ماننــد بیــوفیلم LasA ،پروتئــاز،
 LasBانستاز ،پیوسیانی و حرکت دارد (.)10
 Ahmedو همکاران در سـال  2119تـ ثیر ترکیبـام
طبیعی ترانس سینامالدئید 1و اسید سالیسیلیک را بر روی
بیــان ژنهــای کوئــوروم سنســینگ و ژنهــای ویــروننس
Cinnamaldehyde
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سودوموناس آئروژینوزا  PAO1مورد بررسـی قـرار دادنـد
نتایج آنها نشاندهنده ای موضو بود ترانس سینامالدئید
بیان ژنهـای  lasIو  lasRرا بـه ترتیـب  13و  7برابـر و
اسید سالیسیلیک  2تا  3برابر در طی فاز ثابت رشد کاه
مــیدهــد .همچنــی تــرانس ســینامالدئید کــاه تولیــد
فاکتورهــای ویــروننس خــارل ســلولی پروتئــاز ،انســتاز و
پیوسیانی به ترتیـب  % 32 ،% 22و  % 21نشـان مـیداد.
ای مهار کنندهها بطور قابلتوجهی کاه تشکیل بیوفیلم
با سرکوم بیان ژنهای رامنولیپید را نشان داد (.)11
 Malgaonkarو  Nairدر ســـال  2119کوئـــوروم
سنسینگ سودوموناس آئروژینوزا را مورد بررسی قرار دادند
نتایج آنهـا بـا افـزای  ،PhrDافـزای بیـان ژن ،rhlR
تولید بیوسورفاکتانت رامنولیپید و رنگدانه فعال پیوسیانی
همراه بود (.)12
 Ahmedو  Salihدر سال  2119نشان دادند غلظت
کم عسل باعث کاه بیان ژن  exoAو بیان ژنهای las
و  rhlدر سویههای مقاوم به دارو سودوموناس آئروژینوزا و
بهبود زخمهای سوختگی آلوده به ایـ بـاکتری مـیشـود
(.)17
 Kamaliو همکــاران در ســال  2121مقاومــت ضــد
میکروبی ،پتانسیل تشکیل بیوفیلم و حضور ژنهای مرتبط
با بیوفیلم در ایزولههای بـالینی سـودوموناس آئروژینـوزا را
مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج آنها مقاومت 12/1درصد به
آمیکاســـی و پیپراســـیلی /تازوباکتام و  23/71درصـــد
مقاومــت بــه لووفلوکساســی را نشــان داد .مقاومــت چنــد
دارویی در  21درصد نمونهها و  83/72درصد از نمونـههـا
قادر به تشکیل بیوفیلم بودند .در  87/1درصد از نمونـههـا
سه ژن ( pslD ،algDو  )pelFمرتبط با تشکیل بیوفیلم
وجود داشت (.)18

نتیجهگیری
نتایج حاصل از ایـ مطالعـام نشـان داد کـه گیاهـان
دارویی در رقتهای مختلف و در گونههـای مختلـف مهـار
کننده تشکیل بیوفیلم و کوئوروم سنسینگ مـیباشـد کـه
میتوان برای مهـار بیـوفیلم و کنتـرل عفونـت از گیاهـان
دارویی و یا مواد م ثره آنها استفاده کرد.
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Abstract
Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic pathogen and causes 10 to 15% of nosocomial infections. The
presence of virulence genes is one of the most important invasive mechanisms of Pseudomonas aeruginosa and
this issue is of special medical importance. The expression of many Pseudomonas aeruginosa pathogenic genes
is controlled by a gene system called the Quorum Sensing (QS) system. Quorum sensing is a cell-to-cell
communication system using small molecules in single-celled organisms. The present review study was obtained
with the help of articles indexed in Magiran and SID Persian scientific databases and Scopus, Google scholar,
Ebscohost and Science Direct English databases. The QS system genes are highly abundant among humanderived Pseudomonas aeruginosa strains. It is also known as an infectious bacterium with high antibiotic
resistance. The results showed that medicinal plants in different dilutions inhibit quorum sensing and biofilm in
bacteria.
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