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چكیده
مقدمه :به توج ب سقش شمهخ شد گنزوپاوتئرنهها گس هفراوکوکوس گوائوس یا ساکوب کای پهسد گتمم ذگت
یا ع وس هها گس هس  ،هدف گس طهلعل اهرلا ،تعرلرن سقلش عوگ لت اشل

بلهک اا یا سسلد لهس سوتاوفرلتهله و

وسوسر هه یا نهوگ سهل و ب ال ب وام پ ه گس .
مواد و روشها :یا ت قرق اهرا ،پمج سموس شرا گس نهوگ ب ال ب وام پ ه و پمج سموس گس نهوگ سلهل تیرل شلد.
سموس خو هپهاتم گس نهوگ ب ال و سهل ب مظوا جدگسهسا سوتاوفرتهله و وسوسلر هله ناف ل شلد .سوتاوفرلتهله بله
گس هی گس یگاوا یاو رن و وسوسر هه یا هر وپک جدگ سهسا شدسد .عوگ ت اش
گوائوس  ATCC23219تیر و غاظ

پاوتئرن وجوی یا آ ب او

تعررن شد.تأثرا غاظ هها خ اف عوگ ت اش

گس بهک اا گسل هفراوکوکوس

باگیفوای ب رلزگ  077رواونلام یا رال لر لا

با رزگ سسد لهس سوتاوفرلتهله و وسوسلر هله بل تاترلر بلاو

فاوسر و اا و گتموسوفاواسهسس تعررن شد.
نتایج :یا وای نهوگ سهل  ،عوگ ت اش

اهوا  077رواونام یا را لر لا پلاوتئرن و یا لوای نلهوگ بل ال بل
وسوسر هه و سوتاوفرتهه اگ یگش مد .بااس

برمهاا 077رواونام یا را لر ا پاوتئرن ،برش اتن اگ ساول

اگالت

خ اف آپوپ وس یا وسوسر هه و سوتاوفرتهها نهوگ سهل و ب ال ب برمهاا سشه یگی ک اضوا عوگ لت اشل

یا

نهوگ سهل وجر کههش آپوپ وسیا وسوسر هه و یا نهوگ برمها وجر گفزگتش آپوپ وس شد.
بحث و نتیجهگیری :تاش هت گس هفراوکوکوس گوائوس بهعث گلقه آپوپ وس و ته ادویا سواوس ،ه یا سوتاوفرتهه
و ه یا وسوسر هها نهوگ سهل و برمها

شوی ،ول گتن ساو هه یا نهوگ برمها س ب ب اگ ساول ا لهستلا

گس نهوگ سهل ه مد .گس طاف یا نهوگ سهل سوتاوفرلتهله و یا نلهوگ برملها وسوسلر هله س لب بل لاگ سلاول
ا هستاسد .وق

نهوگ ب برمهاا وام پ ه گس هفراوکوکوس گاوئوس ب ال

تأثرا برش اا اوا وسوسر هه س ب
سرز وهسر

ب سوتاوفرتهه یگاسد .آسچ

ا گس  ،تعررن یقرق

عمت آ هه ب اوشن شد طار کمک خوگهد کای.

وا ههای کلیدی :گس هفراوکوکوس گاوئوس ،عوگ ت اش
* سوت مد

شوسد ،عوگ ت اش

ؤو وهتبهت

بهک اا ،سوتاوفرت ،وسوسر

گس گتن بلهک اا

وتهت تاش هت بلهک اا و

جا ست
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الللللدت آ سقلللللش یگاسلللللد ( 0 ،9و  .)5همچملللللرن،

ع وسللل هلللها بهک اتلللهت بللله طرلللف وسلللرع گس
هفظ

وهسر هها یفهع

شوسد .گتن ع وس هه بل

گسل هفراوکوکهلله ،ولوللو هللهت ت ل عمللوگ گجللزگا
رواوب شمهسهت کممد ولولو هلها س لبمد

سط

یو یسل سر ل گتممل ذگتل و سر ل گتممل گک للهب

للهتاتوس )MSCRAMM( 1تولرللد لل کممللد کلل یا

گتممل ذگتل تله غرلا گخ صهصل

بانراسد تک ساا عوگ لت س لبمدن شله ت :پلاوتئرن

تق ر

شوسد .سر

سخ رن سلد یفلهع بلا عارل گجلاگم برملهااسگا یلهج
ک توسط

گس

شلوی ،گلب ل

اکهها خ اف فعه

یا گثا وگجی واا به عوگ ت ع لوس گفلزگتش سمل تهبلد
(.)1

صللت شللوسد ب ل کللالد  ،پللاوتئرن

فرباوسو رن ،پاوتئرن صت شوسد ب فرباتملود  ،پلاوتئرن
صللت شللوسد بل گ سل رن ،عه للت جمللع کممللد و عه للت
س بمدن ب هتاتوس ه مد (.)3

تو ل گس شللمهخ شللد تللاتن بللهک ااهللها یللهج ،
گس هفراوکوکوس گوائوس گس  .گتن بلهک اا یا گس له و
یگم وجر گتجهی ع وس هها خ اف

شلوی .گس جمال

ع وس هها شهتع سهش گس گسل هفراوکوکوس گوائلوس یا
یگمهه ،وام پ ه گس  .وام پ ه تلک برملهاا گل یلهب
گس

صللت شللوسد ب ل

کل یفلهغ غلد پ ل هس یا باگبلا آ توسلط گتممل

سوتاوفرتهه و وسوسر هه ب عموگ سخ رن ساو هها
یفلهع غللد پ ل ه یا باگبللا گجللاگم برمللهااسگا یللهج
شللمهخ

ل شللوسد .گس گتللن او گخ ل ال یا عماوللای گتللن

ساو هه ب گفزگتش ا هسر
بهک اتهت پ ه مجا

رزبه س ب

ب ع وس هلها

شوی (.)0

عماوللللای گسلللل هفراوکوکوس گوائللللوس یا گلقلللله

هو للواگ و وگب ل ب ل سللاو رللهسج نللاا ل شللوی.

آپوپ وستس یا طرلف وسلرع گس سلاو هلها گپل تارله ،

طهلعهت سشه یگی گسد ک سوتاوفرتهه سخ رن ساو هلها

آسدوتاره  ،گس ئوبالس هه ،کاگترموسر هه ،لم وسر هله و

خط یفهع پس گس واوی بهک اا یا غد پ ل ه ه ل مد.

هکاوفهدهه ط

قدات و توگسهت سوتاوفرتهه یا بریهس خوگاا و ته گسیدگم

همچمرن ،گس هفراوکوکوس گوائوس به تمظر آپوپ لوستس

یگخلت

یا ساو هها گتمم سظرا سوتاوفرتهه وجر گلقله برملهاا

بهک ااهها یهج یا پهتدگاا و گس قاگا ع وسل
پ هس

وثا گس  ،ب طوااک گنا سوتاوفرلتهله قلهیا بل

ا ف بهک اا گس غلد پ ل هس سشلوسد ،ع وسل
پروس و یا سیهت

زن

بل وقلوغ

شوی (.)2

شوی ( 0و  .)3عالو با گتن ،شلخ
گنزوتوک للرنهللها اش ل

شلد گسل

کل

گس گس ل هفراوکوکهلله سقللش

یم یا گلقه پهسدهها گتمم با رد بلهک اا سرلز یگاسلد

گس هفراوکوکوس گوائوس ب عموگ تو گس ی تلاتن
عوگ ت گتجهی کممد وام پ ه یا نهو ،تک بهک اا نام
ثبلل  ،بلل هلللوگسا گخ رلللهاا ،غرلللا

طهلعهت علدی سشله یگی شلد گسل .

لللاک و غرلللا

گسپواسگسل ل  .گنزوتوک لللرنهلللها خ ا ل ل گس جمال ل

(.)17
بلله توجلل بلل سقللش شللمهخ شللد عوگ للت اشلل
(گنزوتوک رنهه) گس هفراوکوکوس گوائوس یا ساکوب
پهسللد گتممل ذگتل یا ع وسل هللها گس للهس  ،یا طهلع ل

لووسردتن ،توک رن آل ه ،گس اوتوتوک رنهه ،توک لرن1-

اهرللللا سقللللش عوگ للللت اشللل

سللمدام شللوک توک للرک وتوک للرنهللها گک ل ولرهترو

گوائوسهها جدگ شد گس وگای وام پ ه نلهو بلا سسلد

توسط گس هفراوکوکوس گوائوس تولرد ل شلوسد کل یا

للهس سوتاوفرللتهلله و وسوسللر هلله بااسلل و بلله تللأثرا

گسللل هفراوکوکوس

گثاعوگ ت اش

گس هفراوکوکوس گوائوس با بقها سوتاوفرتهه و وسوسر هه

گس هفراوکوکوس گوائوسهها جدگ شلد گس نلهوگ سلهل
با سوتاوفرتهه و وسوسر هه قهت

شد.

گس یا ته آذا ه سه  1937تعدگی پمج سموسل شلرا گس
نهوگ ب ال ب وام پ ه و پمج سموس شرا گس نهوگ سلهل
گس یگ للدگااهللها صللمع

مطق ل گاو ر ل ک ل یا شللاگتط

شدسد ،پس گس گسجهم آس لو CMT2

و تأترد گب ال ب وام پ ه  ،ناف شد .گب دگ سا پ هسکهله
به آب ولام ش شو شدسد و سلپس هلا کهاترل بل وسلرا
گتهسو  07یاصد ،ردع وس و خشک شد .سل یوشلش
گولر یوا اتخ شلد و الدوی  17رال لر لا سموسل شلرا
ابوط ب کهاتر هها یانرا ،یا تک لولل گسل اتت جملع
آواا شد (.)11
کشت و جدا سا ی استافیلوکوکوس اورئوس

بلل مظللوا تشللخر

گبلل ال بلل وام پ لل ه سهشلل گس

گس هفراوکوکوس گوائوس و سرز تأترد سهل بوی یگمهلها
وای طهلع  177 ،رواولر لا گس هلا سموسل شلرا بلا اوا
گس قلله یگی  ،کشلل

وجوی عالت بهلرم  ،م
اشد سموس یا

شلد آس لهتش  CMTو علدم

رط کش

تأترد شد.

سموس خو هپهاتمل گس پلمج لوای نلهو بل ال بل وام

تهیه ن ونه شیر

رط هسر و سهل

یا شاگتط in vitro

تهیه ن ونه خو

مواد و روشها

تو ه سییدگاا
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آنها ( اک  -آلمله )175070577
گولرلل تیرلل و یا ی للها  90یاجلل

سهس ناگی گسووب شد .کاوس هها سای اسگ ظلهها شلد

بللا اوا گتللن للرط ( شللووک بلل گسلل هفراوکوکوس
گوائوس) گس خهب و یا

رط آنها خو یگا (پاوسهیت ه-

گسپهسره )117077اهوا پمج یاصد خو نوس مد خلهل
شد .باگا تأترد تشلخر

جدگتل هلها شلووک ،اسلگ

آ رزا نام ،شههد مظا کاوس هه ،آس هتش کهته س و
کوآنو س گسجهم شد .ب گتن تاترلر پلمج جدگتل خلهل
گس هفراوکوکوس گوائوس گس وگای وام پ ه نلهو جلدگ
شد .شراهها ابوط ب یگمهلها سلهل بله توجل بل علدم

پ ه (بهک اا گس هفراوکوکوس گوائلوس گس آ هله جلدگ
شد) و گس پمج وای نهو سهل یا یو لول گس اتت و یا ها
لول ب رزگ پمج را لر ا ناف شد .تول گس سموسل هلها
خو یا ها وای ب مظوا جدگ سهسا سوتاوفرت و سموسل
یتیا ب مظوا جدگ سهسا وسوسر گس هی شد (.)12
جدا سا ی نوتروفیلها

سوتاوفرتهه به گس هی گس یگاوا یالو رن 17( 9نلام
سدت یتهتاتزوگت 33 ،نام یالو رن یتلهتاتزوگت و 90
نام تد یا  177را لر ا

الو (یگاو پخلش – تیلاگ )

جدگ سهسا شد .ب گتن تاترلر کل قلدگا پلمج رال لر لا
خو هپهاتم ب س ب

 1:1به سام فرزتولودا  7/3یا صد

اقرق شلد .یالو رن بل س لب

( 9:1سل رال لر لا سلام

فرزتولودا و تک را لر ا یالو رن) یا سل لولل جلزگ
خاوط شلد و بل طلوا که لت واتولس شلد .سلپس ،بله
گس هی گس سمپاا یو را لر ا خو اقرق شد ب آه ی
و التم

ب ها تک گس لول هها الهوا یالو رن اقرلق

شد گرهف  ،لول هله بل لدت  15یقرقل یا 2577یوا یا
یقرق ل سللهس ات رود شللدسد .للهتع اوت ل لول ل هلله تخار ل و
ساو هها بهقرمهسد به سام فرزتولودا  7/3یاصد همیلن
شد و

وتهت س لول یا تک لول گس اتت جملعآواا

شد 7/5 .را لر لا سلام فرزتوللودا  7/3یاصلد بل لولل
گرهف شد و سمدبها عملت پرپ رملگ گسجلهم شلد .سلپس بله
گس هی گس  27را لر ا آب قطا سای نابلو هلها قا لز
لرز شد و بالفهصلا  17رال لر لا سلام فرزتوللودا 2/55
یاصد گرهف و ب دت پمج یقرق یا  2577یوا یا یقرق
سللهس ات رود شللد .للهتع اوت ل لول ل تخار ل و سللاو هللها

جا ست
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بهقرمهسد به یک اوس پمج یاصد ب اج تلک رال لر لا

دت  3ته  12سهع

همین شد .تعدگی و سسد هس سوتاوفرتهله بله گسل هی گس

یوا یا ها یقرق ب دت پمج یقرقل یا ی لها  15یاجل

اسگ تاتپه باو تعررن شد (.)19

سهس نلاگی سلهس ات رود شلد .لهتع اوتل جملع آواا و

جدا سا ی مونوسیتها

رزگ پاوتئرن وجوی یا آ ب او

ب مظوا جدگسهسا وسوسر هه ،گب دگ ساو هها تک
ه

گا سموس هها خو ب شوت ستا جدگسهسا شلد .هل

اجل خلو ناف ل شلد ،

لرط کشل

RPMI 1640

راللل لر لللا هر للل وپک (سلللریمه– گتللله ت

لللد

گ اتوه )1709گرهف شد ب س وا ک یو فلهس کله ال جلدگ
2777

شللوی ،سللپس جموعل فللور بلله سللاع

ته 2577یوا یا یقرق ب دت  27یقرق سلهس ات رود شلد.

سییدگاا شد (.)15
سگجش میزا پروتئین به روش برادفورد

رط کشل

RPMI

بل

 2777یوا یا یقرق و بها یتیلا

ساته تک ته  1/13گس
 177رواولر لا گس هللا اقل

یا تللک لولل اتخ ل و پللمج
الو

لول هه واتوس و ج ب سواا آ هه یا عاض پمج یقرقل
ته تک سهع

یا طلو لو  535سلهسو ا خوگسلد شلد.

م م گس هسدگای با گسهس ج ب سواا بدس
شد ،سپس غاظ

آ د اس

پاوتئرن وجوی یا عوگ ت اشل

بل

تاترر ذکا شد و با گسهس م مل گسل هسدگای بل رلزگ
 077رواونام یا را لر ا تعررن شد.

یا ااا بعد ،هتع اوت تخارل و پلس گس بیل سی
رط کشل  RPMIگرلهف شلد .تعلدگی و

وسوسر هه به گس هی گس اسگ تاتپه باو تعررن

سگجش میزا

نده مانی نوتروفیلها

ب مظوا سمجش رزگ تأثرا عوگ ت اش
للهس سوتاوفرللتهلله ،بلل او
سوتاوفرتهه و عوگ ت اش

شد (.)10
تهیه عوامل مترشحه استافیلوکوکوس اورئوس

یو للللوپ گس بلللهک اا گسللل هفراوکوکوس گوائلللوس
( )ATCC23219ک قبال یا
را لر لا

او گس هسدگای کرل تیرل شلد.

پهسل وا و پلوگا یا ستلا هلوی

سهس ات رود شد.

آنللها کشلل

سهسسد کر

اسی کر

 1777یوا یا یقرق  ،هاکدگم ب دت  17یقرق

سسد هس

گسجهم شد .ب گتن تاترر ک گب دگ اقل هلها

و  07را لر ا آب یتوسرز ) ب آ گرهف شد.

گا خلو

 1640گرهف و ب مظوا ا ف هر ل وپک و پالکل

تک را لر ا

شاک

رطل  0گس

یگی شد سپس ه اج ساو هه،

به ساع

کر

برلوای 5و بلا گسلهس یسل واگلعمت شلاک

را لر ا

جمع آواا و ب یاو لول فهلوو تروپ گسل اتت گس قله

تاترر تک بها به ساع

سمجش رزگ پاوتئرن ب او

باگیفوای به گس هی گس

او اسی اقرق شلد ( 27رال لر لا

ت ابوط ب ساو هها تک ه
فهس رهس به گس هی گس پرپل

باگی فلوای تعرلرن و

ته س له گسل هی یا فاتلزا م ل  27یاجل سلهس نلاگی

گرهف شد و خو اقرق شد و بل آه ل ی بلا اوا پلمج

شللخ

گسووب شلد .لولل کشل

یا 9577

رط کش

هسر و سهل

یگی شللد بللوی یا97( Assay medium
لرط کشل  FBS٪5 ،RPMI 1307و L- ٪1

 )glutamineکش

و یا ی ها  90یاج سهس نلاگی بل

بلا سسلد

فاوسللر و اا کشلل گس
گس بلهک اا تیرل شلد .گب لدگ

تعدگی سوتاوفرتهه یا ها را لر ا ب رلزگ  5×175تمظلر
شد .یا تک رواوپار

 3سههک ،سیها سههلک بلاگا

آس للهتش و یو سههللک بللاگا کم للا گس خللهب شللد .یا
سههکهها شمها تک تله سیلها

لرط کشل

RPMI

و 57رواولر للا سوتاوفرللت بلله تللاگک سللاول  5×175ب ل
تاترر هملاگ بله غاظل هلها  1277 ،077 ،077و 1377

گس هفراوکوکوس گوائوس با بقها سوتاوفرتهه و وسوسر هه

گثاعوگ ت اش

20
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رواونلام یا رال لر لا گس عوگ لت اشل

گرلهف شلد.

آسگتلللللد،تک نلللللام  BSAو  7/2نلللللام  EDTAیا

ب طوااک اج سههکهه به تغررا رزگ

لرط RPMI

 177را لر ا  )PBSگرلهف و س لهتج توسلط فاوسلر و اا

یا 277رواولر للاتمظر شللد.همچمللرن یا هللا تللک گس

(شلللاک

 – Partecآلمللله و سلللام گفلللزگا )FlowMax

سههکهها پمج (سههک کم لا سوتاوفرلت بلدو اسلگ

خوگسد شد (.)91

آ رللزا) و ( 3کم للا سوتاوفرللت بلله اسللگ آ رللزا) 57
رواولر للا سوتاوفرللت بلله تللاگک سللاول  5×175و 157
رواولر لللا
رواوپار ل

لللرط کشللل  RPMIاتخ للل و سلللپس
ب ل للدت س ل سللهع

یا ی للها  90یاج ل

سهس ناگی و پمج یا صد یاگک ردکابن گسووب شد.

سمجش رلزگ تلأثرا عوگ لت اشل

بلا سسلد لهس

وسوسر هه به گس هی گس رواوسووپ فاواسهسس گسجلهم
شد .ب گتن تاترلر کل کشل
اش

و عوگ لت

تلوگم وسوسلر

گس بهک اا ب عمت آ د .بل هلا فالسلک کشل
3

 T25تعدگی  17×17ساو تلک ه ل گا خلو

رنگ همیزی با Annexin/PI

پس گس گتمهم یوا گسووبهسرو ،

سگجش میزا

نده مانی مونوسیتها

وتهت هلا تلک گس

سههکهه یا فهلوو هها جدگنهس  15را لر لاا اتخ ل
شد .سم ب ذکا گس ک قبت گس آ بااوا آ هه شلمها
سههللک (سموسل ) یا شللد بللوی .پللس گس آ  ،لولل هللها

اتخ ل شللد ب ل للدت یو سللهع

رطل

یا ی للها  90یاج ل

سهس ناگی و پمج یا صد یا گک رد کابن گسووب شد.
ساو هها غرا س بمد جدگ و وسوسر هها س لبمد
ب تعدگی تقاتب  17 ×175یا فالسک بهق

فللهلوو یا  1277یوا یا هللا یقرق ل ب ل للدت  0یقرق ل

اشلل

سللهس ات رود و للهتع اوت ل خللها شللد 177 .رواولر للا

رواونام یا را لر ا ب فالسلک گرلهف و بل لدت تلک

 2/3( ABB3نللام  0/10 ،HEPESنللام  NaClو 7/20

سلهع

یا ی للها  90یاجل سللهس نلاگی و پللمج یا صللد

نام  CaCl2یا تک لر ا آب) ب ها لول گرلهف شلد .بله

یاگک ردکابن گسووب شد.

سمد بها پرپ رگ
یا آ د.

بللله غاظلل

هسلد .عوگ لت

سیلللهت  1277 ،077 ،077و 1377

وتهت لول هله بل شلوت سوسپهس لرو

پس گس گتمهم یوا گسووبهسرو  37یقرق گا ،سموس هله

او  Annexinآ هی  ،ب هلا کلدگم بل رلزگ

به Acridine Orangeب رزگ  10µl/ml PBSو ب دت

 57رواولر للا گرللهف و بلل للدت  15یقرقلل یا ی للها

 15یقرق یا ی ها  90یاج سلهس نلاگی و پلمج یا صلد

آس هتشیه یا تهاتو گسووب شد .لولل هله یا  1277یوا

یاگک ردکابن اسگ آ رزا شد .پس گس ش شو بهPBS


یا ها یقرقل بل لدت  17یقرقل یا ی لها سیلها یاجل
سهس ناگی سهس ات رود و هتع اوت آ هه ب آاگ

خها

شد.

 17رواولر ا پاوپردتوم آتدگتلد (( )PIشلاک

سلریمه-

آ اتوه) گرهف شلد و بل لدت پلمج یقرقل یا ی لها 90
یاج سهس ناگی و پمج یاصد یا گک رد کلابن گسووبل

ب ها کلدگم گس لولل هله  277رواولر لا  ABBگرلهف

شد (.)91

شد .یا آخاتن ااا ب تمهم لول هه ب گس ثمه لول شلمها

یا آخاتن ااا پس گس ش شو به  ،PBSتعدگی تک

پمج (کم ا سوتاوفرت بدو اسگ آ رزا) 27 ،رواولر لا

صد ساو شلمها

و سلاو هلها سسلد  ،آپوپ لوس گولرل ،

پاوپردتوم آتدگتد( 0سریمه  -آ اتوه) گرهف شلد .بل هلا

آپوپ وس تأخراا و سواوس شد بل شلاج جلدو  1تعرلرن

تک گس لول هه  1/5را لر ا بهفا فهکس ( 7/1نلام سلدت

شد.

20
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جدو  -1قهت
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ساو هها سسد  ،آپوپ وس گولر  ،آپوپ وس
تهخراا و سواوس

( PIپاوپردتوم

( AOآکاتدتن گواسج)

سوغ ساول

آتدگتد)
سسد

م

ثب

وه

طبرع

م

ثب

وه

اگک

آپوپ وترک گولر

ثب

ثب

وه

اگک

آپوپ وترک سیهت

ثب

ثب

وه

وام

سواوترک

تحلیل هماری

س هتج گتن طهلع به باسه

Graph Pad Prism Software

(version 5.03. Graph Pad Software Inc. San

شوت  -1بااس آپوپ وس گلقه شلد یا وسوسلر هلها جلدگ

 )Diego, Californiaت را و بااس شد .قهت ل بلرن

رط نهوگ ب ال ب وام پ ه توسط عوگ ت

ناو هه توسط  paired t-testگسجهم شد  ،قدگا p>7/75

عم یگا یا سظا ناف شد.
گس

بهک اا گسل هفراوکوکوس گوائلوس  ATCC 23219بلا
وسوسللر هلله وسوتاوفرللت هلله یا نللهوگ سللهل و برمللها
للهوت یگای .اگاللت خ اللف آپوپ للوس یا

وسوسر هها جدگ شد گس خو

اشلل

گس بللهک اا گسلل هفراوکوکوس گوائللوس

ATCC

 23219به گسل هی گس اسلگ آکاتلدتن گواسلج و پاوپرلدتوم
آتدگتد.

نتایج
س هتج طهلع اهرا سشه یگی ک عوگ لت اشل

تللأثراگت

شد گس خو

رط نهوگ سلهل و

برمها به گس هی گس اسلگ گکاتلدتن گواسلج و پاوپرلدتوم
آتدگتد بااس شد (شوت.)1

س للهتج اهصللت گس تللأثرا عوگ للت اشلل

گس بللهک اا

گس هفراوکوکوس گوائوس ATCC 23219با سسد لهس
سوتاوفرتهه و وسوسر هها جدگ شلد گس نلهوگ سلهل و
ب ال ب برمهاا وام پ ه سشه یگی کل یا لوای نلهوگ
سهل عوگ ت اش

اهوا  077رواونام یا را لر لا

پاوتئرن ( )EXT100و یا وای نهوگ بل ال بل برملهاا
 077رواونام یا را لر ا پاوتئرن ( )EXT50برش اتن
اگ ساول

وسوسر هه و سوتاوفرتهه اگ یگشل گسل

(شوت.)2

شوت  -2سمویگا رزگ اگ وسوسر هها خو
گوائوس (ب) ت

رط نهوگ سهل (گلف) و ب ال ب برمهاا وام پ ه سهش گس گس هفراوکوکوس

تأثرا غاظ هها خ اف عوگ ت اش

گس بهک اا گس هفراوکوکوس گوائوس .ATCC 23219

گثاعوگ ت اش

بااس

گس هفراوکوکوس گوائوس با بقها سوتاوفرتهه و وسوسر هه

اگات خ اف آپوپ لوس یا وسوسلر هله و

سوتاوفرت هها نهوگ سهل و ب ال بل برملهاا سشله یگی
کل اضللوا عوگ للت اش ل

یا نللهوگ سللهل

وجللر

یا شاگتط in vitro

عوگ ت اش

وسوسر هها نهوگ

ب ال ا هسر

برشل اا س لب

بل

گس بهک اا سشه یگیسد و اگ آ هله گس

طاتق آپوپ وس گسجهم ناف و رلزگ آپوپ لوس یا نلهوگ
ب ال برش ا گس

کللههش آپوپ للوسیا وسوسللر هلله و یا نللهوگ برمللها
وجلللر گفلللزگتش آپوپ لللوس یا آ هللله شلللد .تعمللل

23

(شوت.)9

س لللهتج فاوسلللر و اا سلللمجش رلللزگ آپوپ لللوس
یاسوتاوفرللتهللها نللهوگ ب ل ال ب ل وام پ ل ه سهش ل گس
گس هفراوکوکوس گوائوس سرز یا شوت  0آ د گس

شوت -9سمویگا رزگ آپوپ ود گولر  ،آپوپ وس تهخراا و سواوس گلقه شد یا وسوسر هها نهوگ سهل (گلف) و ب ال ب برمهاا وام
پ ه سهش گس گس هفراوکوکوس گوائوس (ب) توسط غاظ هها خ اف عوگ ت اش

گس بهک اا گس هفراوکوکوس گوائوس

. ATCC 23219

شوت  -0سموس گا گس سمویگا فاوسر و اا سمجش رزگ آپوپ وسیا سوتاوفرتهها نهوگ ب ال ب وام پ ه سهش گس گس هفراوکوکوس
گوائوس .ثب

بوی اسگهها  Ann-V/PIبا گسهس نر

سوتاوفرتهه گاستهب شد گس .

جا ست
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شوت  -5رزگ اگ سوتاوفرتهها خو

رط نهوگ سهل (گلف) و ب ال ب برمهاا وام پ ه گس هفراوکوک (ب)ت

غاط هها خ اف عوگ ت اش

رزگ اگ سوتاوفرتهلها خلو

گس بهک اا گس هفراوکوکوس گوائوس. ATCC 23219

رطل یا نلهوگ

سللهل و ب ل ال ب ل وام پ ل ه سهش ل گس گس ل هفراوکوکوس
گوائوس یا گثاعوگ ت اشل

آ یا شلاگتط کشل یا

شوت  5آ د گس .

نهوگ برمها بهعث کههش آپوپ وس آ هه شد گس  .تعم
سوتاوفرتهها نهوگ سلهل ا هسلر
عوگ ت اش

یا سوتاوفرتهلها نلهوگ سلهل

وجلر

گفللزگتش آپوپ للوس و سوللاوس و یا للوای سوساوفرللتهللها

قهت

برشل اا س لب

بل

سشه یگی گسد و رلزگ آپوپ لوس و سولاوس

یا نهوگ سهل برش ا گس

یا وای آپوپ وس گولر  ،تلأخراا و سولاوس ،اضلوا
عوگ ت اش

شمهس
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(شوت )3

رزگ اگ ساول و آپوپ وس یا وسوسر هه

و سوتاوفرتهلها نلهوگ سلهل و بل ال بل وام پ ل ه یا
شوت  0آ د گس .

شوت -3رزگ آپوپ وس گولر  ،آپوپ وس تهخراا و سواوس گلقه شد یا سوتاوفرتهها نهوگ سهل (گلف) و ب ال ب برمهاا وام پ ه
سهش گس گس هفراوکوکوس گوائوس (ب) توسط غاظ هها خ اف عوگ ت اش

. ATCC 23219

گس بهک اا گس هفراوکوکوس گوائوس

گثاعوگ ت اش

گس هفراوکوکوس گوائوس با بقها سوتاوفرتهه و وسوسر هه

91

یا شاگتط in vitro

شللوت  -0قهت ل رللزگ للاگ سللاول وآپوپ للوس یا وسوسللر هلله و سوتاوفرللتهللها نللهوگ سللهل و ب ل ال بل وام پ ل ه سهشل گس
گس هفراوکوکوس گوائوس ک ت

تأثرا عوگ ت اش

گس بهک اا گس هفراوکوکوس گوائوس ATCC 23219قاگا ناف گسد .قهت

رزگ اگ ساول یا وسوسر هه و سوتاوفرتهها نهوگ سهل (گلف) ،قهت
نهوگ برمها (ب) ،قهت

رزگ اگ ساول یا وسوسلر هله و سوتاوفرلتهلها

رزگ آپوپ وس یا وسوسر هه و سوتاوفرتهها نهوگ سهل ( )و قهت

رلزگ آپوپ لوس یا وسوسلر هله و

سوتاوفرتهها نهوگ برمها (ی).

یا سیهتلل

وق لل نلللهوگ بلل برملللهاا وام پ لل ه

گس هفراوکوکوس گاوئوس ب ال

شوسد ،عوگ ت اش

گس گتن بهک اا تأثرا برش اا اوا وسوسلر هله س لب

یفهع غد پ هس اگ ت
بل

سوتاوفرتهه یگاسد.

تأثرا قاگا یهد (.)13

گتن عمت ب وگسط تک سلاا عوگ لت الدت گسجلهم
شوی .گتن عوگ ت یا یتوگا ساول بهک اا قاگا یگشل
و ته ب شوت پاوتئرنهها خها ساول (گنزو پاوتئرنهه)

بحث
گس هفراوکوکوس گوائوس تو گس یل تلاتن عوگ لت
گتجهی کممد وام پ ه یا نلهو

عماوللای سر ل گتممل ذگتل و گک للهب

وهسر ل هللها

لوب ل شلوی .گتلن

بهک اا ب مظوا گتجهی توام پ ه بهتد گس طاتق جلاگا
سا پ هسک وگای غد پ ه شد و بله گتجلهی گخل ال یا

تاشح

شلوسدک شله ت کپ لو ( ،)10پپ رلدوناروه ،

گسردهها ترووئرک ،آناوترملوژد هله ،پلاوتئرن  ،Aعه لت
جمللللللع کممللللللد (کوآنللللللو س صللللللت،)10( )1
گسلل هفراوکوآنو س ،گسلل هفراوکرمهس ،هرهلواوسرللدگس (،)13
همللللولرزتنهلللله ( ،)δ،γ،β،αلووسللللردتنهلللله (،)27

شمهس
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توک رنهها گک ولرهترو) ،(A، Bپریمه هها صلت بل

 2321یا قهت

(شوت  0گلف

ساو  0ب سهم کهاتموئرلد ،گس اوتوک لرنهله ) (SEA-SEIو

و ب) .گس سظا تلأثرا عوگ لت اشل

توک لللرن 1-سلللمدام شلللوک توک لللرک )(TSST-1

بهشمد (.)21
گس

بهک اا گسل هفراوکوکوس گوائلوس ATCC 23219کل
پس گس کش

بلا رلزگ آپوپ لوس،

قهت ل بللرن نللهوگ سللهل و برمللها سشلله یگی ک ل رللزگ
آپوپ وس سوتاوفرتهه یا نهوگ سهل برش ا گس وسوسر هله

گس گتن او یا طهلع اهرلا ،تأثراعوگ لت اشل
یا

به وسوسر هه برش ا گس

رط آسگی

شوسد با اوا سسد لهس

ول گتلن پدتلد یا لوای نلهوگ برملها بلا عولس

گس

گس  .تعم یا نهوگ برملها یا اضلوا عوگ لت اشل
شوسد.

وسوسر هه برش ا گس سوتاوفرتهه یسها آپوپ وس

یو سللاو یلل سر لل گتمملل تعملل سوتاوفرللتهلله و

عوگ ت عدیا گس جما آسچ یا به بل آ هله گشلها

وسوسر هه بااس شد .ب گتن تاترر ک سوتاوفرلتهله و

شد ،یا عوگ ت تاشح شد گس گسل هفراوکوکوس گوائلوس

وسوسر هله یا جلهوات غاظل هلها خ الف عوگ لت

وجوی یگاسد ک بهعث لاگ سلاو هلها خلوس گعل گس

آپوپ وس

وسوسر هه و سوتاوفرتهه سل گس طاتلق سولاوس و سل گس

اش

قاگا ناف  ،رزگ اگ ساول ب او

و سوللاوس بلله گس ل هی

گس اسللگهللها  Annexin Vو ،PI

یسل یه فاوسللر و اا و او

شوسد (.)22

طاتق آپوپ وس

گتمموفاواسللهسس سللمجش

تول گس عوگ للت یل وجللوی یا تاشل هت بللهک اا

شد .س هتج اهصت گس گتلن طهلعل سشله یگی کل یا لوای

گس هفراوکوکوس گوائوس ،لووسردتنهه ه مد ک عالو
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 ،وجر یها پهسد گتممل بلا عارل گتلن

وسوسر هها نهوگ سهل و برمها ب تاترلر غاظل

با گثاگت ست

رواونام یا را لر ا( )EXT100و غاظ

 077رواونام

بهک اا

یا را لر ا( )EXT50گس عوگ ت اشل

بهعلث برشل اتن

سمللد لووسللردتن اشل

اگ ساول شدسد .گس طاف  ،اضوا عوگ ت اش

شوسد .طهلعهت ب عمت آ د سشه

یهد ها

گس گسل هفراوکوکوس گوائللوس

بلا

قهیا ب گلقه آپوپ وس یا سوتاوفرتهلها گس لهس ه ل مد ،یا

اوا وسوسلللر هلللها نلللهوگ برملللها یا قهت للل بللله

یوس به بهعث اگ سلاول بل او

سولاوس ل شلوسد

وسوسر هها نهوگ سهل تأثرا برش اا بلا گلقله آپوپ لوس

(.)29
طهلعلللهت گسجلللهم شلللد سشللله لل یهلللد سلل تمیللله

یگش .
یا وای سوتاوفرتهه سرز همهسمد وسوسر هه یا نهوگ
سهل غاظ
اش

کم لا عوگ لت

پهس وا هله سرلز بهعلث لاگ سر ل مرک هکاوفهدهله و

ل شلدسد .ولل یا

سوتاوفرتهه گس طاتق آپوپ لوس و سولاوس ثهسوتل ل شلوسد

برش ا و یا نهوگ برمهاغاظ

بهعث برش اتن اگ ساول

وای آپوپ لوس بلا خلالف وسوسلر هله ،اضلوا عوگ لت
اش
یا قهت

(.)20
عه ت یتیاا ک یا تاش هت گس هفراوکوکهه تهف

آپوپ وس برش اا اگ یا سوتاوفرتهها نهوگ سلهل

لل شللوی )Panton-Valentine Leukocidin (PVL

به نهوگ ب ال گلقه سموی.

س هتج گتن طهلع سشه یگی ک هل یا نلهوگ سلهل و
ه برملها رلزگ لاگ سوتاوفرلتهله یا اضلوا عوگ لت
اش

گسللل هفراوکوکهللله باوللل گنزوتوک لللرن اشللل

گس

گس بلهک اا گسل هفراوکوکوس گوائلوس

ATCC

گس

ک یا غاظ

پهترن بهعث آپوپ وس و یا غاظ

بله

بهعللث سوللاوس سوتاوفرللتهلله ل شللوی ( 25و PVL .)23

گثاعوگ ت اش

گس هفراوکوکوس گوائوس با بقها سوتاوفرتهه و وسوسر هه

گس ل هفراوکوکوس گوائللوس تللک عه للت سر وتوک للرک
(.)25

ب رها قوا باگا سوتاوفرتهها گس ه گس

یا شاگتط in vitro

وسوسر هها نلهوگ سلهل و برملها ل شلوی .ولل گتلن
ساو هه یا نهوگ برمها س ب

پدتد گا ک یا گتن طهلع سرز شههد شد ،شهتد بل
همللرن خللهطا گسلل

99

کلل ن لل لل شللوی آپوپ للوس یا

وسوسر هه و سوتاوفرتهها نلهوگ بل ال بل وام پ ل ه
گس هفراوکوک تله گشاتشلره کال ت لاتع ل شلوی ( 20و
.)20

گس نلللهوگ سلللهل ه للل مد گس طافل ل یا نلللهوگ سلللهل
سوتاوفرتهه و یا نهوگ برمها وسوسر هه س ب

تاش هت گس هفراوکوکهه گس

کل بهعلث گلقله آپوپ لوس

ب اگ

ساول ا هستاسد .بمهباگتن ،ب سظلا ل اسلد یا نلهوگ
برمللها سوتاوفرللتهلله قهو ل
آپوپ وس گلقه شد سشه

 )PSM( Phenol-Soluble modulinهی یتیاا گس

ب اگ ساول ا هستلا

یقرق

برش ل اا گس خللوی یا قهبللت

یهمد .آسچ

لا گسل تعرلرن

وتهت تاشل هت بلهک اا و سرلز وهسر ل عملت

آ هه ب اوشن شد طار کمک خوگهد کای.

خوی بخویا وسوسر هه و سوتاوفرتهه شلوی (23 ،20
و  .)97گلب

رزگ گلقه آپوپ وس ب دت س ه سلمجش آ

پللس گس بللا خللوای بلله عوگ للت اشل
ب طواا ک ن

سرللز ب ل ی یگای؛

شوی یا ط  93سهع

 LPSبهعلث

کللههش آپوپ للوس و گفللزگتش تعللدگی سوتاوفرللتهللها سسللد
شوی .عالو با گتن ،یا صد ساو هها سولاوس شلد گس
 3ب  97یاصد گفزگتش ل تهبلد ( .)91قهو ل

یا باگبلا

گلقه آپوپ وس ب شاگتط ساول سرز ب ل ی یگای بل طلواا
ک ل اللاگات یگی
بهعث قهو

وسوسللر هلله گس طاتللق گلقلله HSP72

آ هه یا باگبا آپوپ وس گلقه شلد بل وسلرا

گس هفراوکوکوس گوائوس

شوی (.)92

یا للوای وهسر لل گلقلله آپوپ للوس توسللط تاشلل هت
گس هفراوکوکوس گوائوس یا ساو هها سر

گتممل بل

خصوص سوتاوفرتهه و وسوسر هه سظاتهت

هوت بره

شوی گس جما گتلنکل ن ل ل شلوی گتلن بلهک اا گس
طاتق فعه سهسا کهسپهسهها  3و )20( 3و ته گلقله تاشلح
 FasLیا سام ته سطح سهتا ساو هه بهعلث گلقله آپوپ لوس
یا وسوسر هه و سوتاوفرلتهله ل شلوی ( .)99آ سل گس
تهف هها سهتا طهلعهت و ت قرق اهرا بلا ل آتلد گتلن
گس

ک  ،تاش هت گس هفراوکوکوس گوائوس بهعلث گلقله

آپوپ وس و ته ادویا سواوس ه یا سوتاوفرتهه و هل یا
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گس هفراوکوکوس گوائوس با بقها سوتاوفرتهه و وسوسر هه

1

گثاعوگ ت اش

. Microbial surface components adhesive matrix
molecules recognizing
2
. Californi Mastitis Test
3
. Meglumin
4
. Periphral mononuclear cells
5
. Bio Rad KIt
6
. Annexin binding buffer
7
. Propedium iodide
8
. Cell bound pigment
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Abstract
Introduction: Staphylococcus aureus exoproteins are known to have potent effects on cells of
the immune system in human infections and their primary inhibitory effects in vivo on innate
immune responses. The objective of this study was to determine the effects of bacterial
extractions on viability of neutrophils and monocytes in the healthy and the infected cattle
(mastitis).
Materials and Methods: In order to isolate of neutrophils and monocytes, heparinized blood
samples were taken from the healthy (n=5) and the infected cattles (n=5). Neutrophil and
monocyte isolation was carried out using meglumine and histopaque compounds respectively.
Secretory factors from Staphylococcus aureus ATCC23219 were extracted and its concentration
assayed by Bradford method and were determined to be 400 μg/ml. The effect of different
concentrations of the extract on viability of neutrophils and monocytes was determined by
flowcytometery and immunoflorcent respectively.
Results: The results showed that in the healthy and the infected cattles, extract containing 800
and 400 μg/ml protein, respectively caused the most death in monocytes and neutrophils. It also
seemed that in the infected cattles, monocytes were more sensitive to cell death than the
neutrophils.
Discussion and Conclusion: The extract of Staphylococcus aureus induces apoptosis and
necrosis in both neutrophils and monocytes of both the healthy and the infected cattle but the
cells in the cattle with mastitis are more sensitive to apoptosis than in the non- infected cattles.
In the case of mastitis due to Staphylococcus aureus, the bacterial extracts effects on monocytes
and not the neutrophils. However, determination of bacterial extraction fractions and their effect
on immune system cells are strongly recommended.
Key words: Staphylococcus aureus, Bacterial extraction factors, Neutrophil, Monocyte
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