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بیوفیلم اجتماعی از میکروارگانیسم هاي چسبیده به یکدیگر روي یک سطح هستند که توسط ماتریکس خارج سلولی پلیمري پوشیده شده اند. 

به وساورئستافیلوکوکوساهاي مرتبط با بیوفیلم شوند. اغلب عفونتهاي مرتبط با بیوفیلم شناخته میها به عنوان شایع ترین عوامل عفونتاستافیلوکوکوس

ها درمان می شوند. یکی از روش هاي جلوگیري از تشکیل یا از بین بردن بیوفیلم ها استفاده از پروبیوتیک ها است. در این تحقیق اثر بیوتیکسختی با آنتی

اعته مخمر بومی س24مورد بررسی قرار گرفت.کشت مایع اورئوساستافیلوکوکوسبر تشکیل بیوفیلم ساکارومایسس سرویزیهمخمر پروبیوتیکی 

rotaryسانتریفیوژ شد و رسوب سلولی در آب مقطر حل گردید. سلول ها توسط سونیکاتور لیز شدند و لیزات توسط سرویزیهساکارومایسس

evaporator و 1024، 2048خشک گردید. تاثیر لیزات با سه غلظتµg/ml512 وکوسلوکاستافی، بر روي تشکیل بیوفیلم دو سویه استاندارد باکتري

(مقاوم به متی سیلین) به روش میکروتیتر پلیت با شش بار تکرار مورد ارزیابی قرار ATCC33591(حساس به متی سیلین) و ATCC 29213اورئوس

شدند. براي هر دو سویه این اثر اورئوساستافیلوکوکوس) بیوفیلم هر دو سویه استاندارد P<0.001هر سه غلظت لیزات موجب کاهش معنی دار (گرفت.

دیده شد.در این مطالعه کاهش ایجاد بیوفیلم µg/ml512نسبت به µg/ml2048تا حدي وابسته به غلظت به دست آمد و اختالف معنی دار بین اثر غلظت 

با بیوفیلم تواند در درمان عفونت هاي مرتبطدیده شد که میسرویزیهساکارومایسسمقاوم و حساس به متی سیلین توسط لیزات اورئوساستافیلوکوکوس

مورد توجه قرار گیرد.اورئوساستافیلوکوکوس

استافیلوکوکوس اورئوس، بیوفیلم، پروبیوتیکهاى کلیدى:واژه
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Biofilm is a community of microorganisms attached to each other on a surface, which is covered by

extracellular polymeric matrix (EPM). Staphylococci are known as the most common infectious agents
associated with biofilm. Most infections associated with Staphylococcus aureus biofilms are difficult to

treat with antibiotics. The use of probiotics is one of the ways to prevent the formation or elimination
of biofilms. In the present study, effect of Saccharomyces cerevisiae, probiotic yeast, was investigated

on formation of S. aureus biofilm.The 24 hour broth culture of the Indigenous S. cerevisiae yeast was

centrifuged and the pellets were suspended in distilled water. The cells were lysed by sonicator and the
lysate was dried by a rotary evaporator. Effect of the lysate at three concentrations of 2048, 1024 and

512 µg/ml was evaluated on biofilm formation of two standard strains of S. aureus, ATCC 29213
(methicillin-susceptible) and ATCC 33591 (methicillin-resistant), using microtiter plate assay in six

replications.All three concentrations of lysate were led to a significant reduction (P<0.001) in biofilm
formation of both strains of S. aureus. This effect was partly dependent on the concentration for both

strain and significant difference was found between concentration 2048 μg/ml to 512μg/ml.In this



study, the reduction in biofilm formation for methicillin-susceptible and resistant S. aureus was observed

by S. cerevisiae lysate.This finding can be taken into consideration in the treatment of S. aureus biofilm-
associated infections.

Keywords: Staphylococcus Aureus, Biofilm, Probiotic


