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Abstract
Introduction: One of the main causes of urinary infections is the use of urinary catheters. Over
time, the overuse of chemical antibiotics has made urinary bacteria become resistant to chemical
antibiotic treatments. Therefore, the major challenge in hospitals is preventing urinary infection
and finding a suitable replacement for chemical antibiotics. In recent years, researchers have been
studying the use of herbal medicines to replace antibiotics.
Methods: In this study, green tea and ziziphora herbal extracts have been used as antibacterial
agents for making silicone coated latex Foley catheters antibacterial and antibiofilm agents with
inoculation. Various tests such as disc diffusion, broth penetration, contact angle, FE-SEM, AFM,
ATR-FTIR, and elasticity were performed.
Results: After inoculation, disc diffusion test was performed on Staphylococcus aureus and
Escherichia coli, urinary infection agents, and the antibacterial property of the silicone coated latex
catheters was verified. In the penetration broth test, the herbal antibacterial catheters could
eliminate the bacteria after 21 days (P˂0.001). The contact angle test showed an increase in the
hydrophilic property of the modified catheter (p˂0.0002). The mechanical test suggests an increase
in Young module. SEM test indicates a decrease in bacteria adherence to the catheter surface.
AFM test shows an increase in the roughness of the surface after impregnation. The presence of
extracts in catheters was verified by ATR-FTIR.
Conclusion: It can be said from the obtained results that medicinal herbs can be appropriate agents
for the inoculation of urinary catheters and the reduction of urinary infections in hospitals. In fact,
modified catheters with herbal extracts could eliminate all bacteria. In addition, herbal extracts
could be a good replacement for chemical antibiotics. Finally, herbal extracts could increase
surface hydrophilicity, prevent bacteria adherence, and they have antibiofilm properties.
Keywords: Antibacterial agent; Foley catheters; Herbal extract; Infectious bacteria; Urinary tract
infection
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افزایش خاصیت آنتی باکتریالی و آنتی بیوفیلم کاتترهای ادراری با استفاده از عصاره گیاهان
چای سبز و کاکوتی
نجمه اخالقی اردکانی ، 1داود محبی کلهری

*2

 ،عبدالرضا صمیمی ،3رضا کاراژیان

4

1دانشجو دکتری ،گروه مهندسی شیمی ،دانشکده مهندسی نیکبخت ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
2دانشیار ،عضو هیئتعلمی ،گروه مهندسی شیمی ،دانشکده مهندسی نیکبخت ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
3استاد ،عضو هیئتعلمی ،گروه مهندسی شیمی ،دانشکده مهندسی نیکبخت ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
4استادیار ،گروه کیفیت و ایمنی مواد غذایی ،پژوهشکده علوم و صنایع غذایی ،جهاد دانشگاهی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران

چکیده
مقدمه :یکی از دالیل اصلی عفونتهای ادراری استفاده از کاتترهای ادراری میباشد .باگذشت زمان و استفاده بیرویه از
آنتیبیوتیکهای شیمیایی باکتریها نسبت به درمان شیمیایی مقاوم شدهاند؛ بنابراین بیشترین چالش بیمارستانها جلوگیری از
عفونت ادراری و جایگزین مناسب برای آنتیبیوتیکهای شیمیایی میباشد .محققان بر روی گیاهان دارویی بهعنوان جایگزین مناسب
برای آنتیبیوتیکهای شیمیایی پرداختهاند.
روشها :در این پژوهش از عصاره گیاهی چای سبز و کاکوتی بهعنوان عامل آنتی باکتریال برای آنتی باکتریال و آنتی بیوفیلم کردن
کاتتر التکس پوشش داده شده با سیلیکون با روش تلقیح استفادهشده است .تستهای دیسک دیفیوژن ،نفوذ در براث ،زاویه تماس،
 ،ATR-FTIR ،AFM ،FE-SEMتست کشش انجام شد.
یافتهها :بعد از تلقیح تست دیسک دیفیوژن بر روی باکتریهای اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس عامل عفونت ادراری انجام
شد و خاصیت آنتی باکتریال کاتتر تائید شد .نتایج حاصل از تست نفوذ در براث طی مدت  21روز ( )P>0/001نشاندهنده کاهش
باکتریها طی گذر زمان بوده است .تست زاویه تماس افزایش خاصیت هیدروفیلیکی کاتتر ها بعد از اصالح نشان داد (.)P≤0.0002
تست مکانیکی نشاندهنده افزایش مدول یانگ میباشد .تست  SEMنشان کاهش چسبندگی باکتری بر سطح کاتتر است .تست
 AFMنشان از افزایش زبری بعد از اصالح داد .وجود عصاره درون کاتترها به  ATR-FTIRتائید شد.
نتیجهگیری :از نتایج حاصل میتوان گفت گیاهان دارویی می تواند عامل مناسب برای تلقیح کاتترهای ادراری و کاهش عفونت
ادراری در بیمارستانها باشد توانایی از بین بردن باکتریها را دارد .عصارههای گیاهی میتوانند عامل مناسبی برای جایگزینی
آنتیبیوتیکهای شیمیایی باشند .همچنین عصارهها خاصیت آب دوستی سطح را افزایش داده و مانع چسبندگی باکتری و خاصیت
ضد بیوفیلیمی میباشد.
واژگان کلیدی  :گیاهان دارویی ،عامل آنتی باکتریال ،عفونت ادراری ،باکتری ،کاتتر
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مقدمه

در زمان قرار دادن سوند درون بدن از الیه خارجی سوند

از مهمترین مشکالت قرون گذشته و حال میتوان به

که از دستگاه گوارش و یا آلودگی دست ایجاد میشود

عفونتهای بیمارستانی که موجب تحمیل هزینههای

(.)15

سنگین بر سیستم بهداشتی و درمانی ،طوالنی شدن مدت

روش دوم برای نفوذ باکتری از انتقال از طریق داخل لوله و

بستری بیمار و افزایش مرگومیر بیماران اشاره کرد (.)1

انتقال از کیسه تخلیه به درون مثانه میباشد ( .)16پاتوژن

عفونت ادراری شایعترین نوع عفونت باکتریای است که

های عفونت ادراری به عواملی مانند طول مدت

حدود  40درصد کل عفونتهای بیمارستانی را شامل

کاتتریزاسیون ،فلور طبیعی بدن بیمار یا مراقبتهای

میشود ( .)3 ,2شایعترین نوع عفونت ادراری به دلیل

بهداشتی کارکنان دارد ( .)17باکتریهای گرم مثبت و

سوند (کاتتر) ادراری ایجاد میشود ( .)4کاتترهای ادراری

منفی هردو باعث عفونت ادراری میشود ( .)18باکتری

از یک لوله تشکیلشده که ازیکطرف درون مثانه و از

استافیلوکوکوس اورئوس عامل  50تا  60درصد عفونتهای

سمت دیگر درون کیسه ادراری قرار دارد ( .)5اولین قدم

کاتتری است که این باکتری نسبت به آنتیبیوتیک مقاوم

در ایجاد عفونت ادراری تشکیل بیوفیلم روی سطح کاتتر

شده است ( .)19اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس از

میباشد ( .)6کاتترهای ادراری پس از قرار دادن در بدن،

مهمترین باکتریهایی که ایجاد بیوفیلم بر روی سطوح

بهراحتی بیوفیلم هایی را در سطح داخلی و خارجی خود

کاتتر میکنند ( .)19آنجا که تشکیل بیوفیلم و عفونتهای

ایجاد میکنند (.)7

مرتبط با بیوفیلم یک مشکل اساسی برای کلیه ایمپلنتها

باکتریها قادر به رشد تقریباً در هر سطحی هستند و

را تشکیل میدهد ،تالشهای زیادی برای اصالح سطوح

جوامع پیچیدهای را تشکیل میدهند که بهعنوان بیوفیلم

بهمنظور به تاخیر انداختن و یا تشکیل نشدن بیوفیلم

شناخته میشوند ( .)8باکتریها به دو شکل مختلف وجود

انجامشده است ( .)20باید روشی یافت که با اصالح کردن

دارند ،حالت پالنکتونی (آزاد شناور) و حالت سسیل

سطح از چسبندگی باکتریها به سوند جلوگیری کرد و

(چسبیده به سطح) که هر دو از زمان اولین باکتریها روی

رشد باکتریها را مهار کند درنتیجه مانع یا حداقل تشکیل

زمین وجود داشتهاند و تکاملیافتهاند ( .)9تشکیل بیوفیلم

بیوفیلم را به تأخیر بیاندازد ( .)21اصالح سطح کاتترها با

یک فرایند پیچیده است که در آن باکتریها از حالت

داروهای ضد باکتریایی و آنتیبیوتیکی یک روش

پالنکتونی به حالت سسیل تبدیل میشود (.)10

امیدوارکننده است که میتواند اتصال اولیه سلولهای

باکتریهای بیوفیلم در مقایسه با باکتریهای پالنکتونی

پالنکتونی روی سطح کاتتر را مهار کند (.)22،23

 1000برابر مقاومتر نسبت به مواد ضد باکتریایی میباشند

پوششهای آنتیبیوتیک بهطور گسترده موردمطالعه

( .)11بیوفیلم ها اجتماعات ساختاری میگرواورگانیسم

قرارگرفتهاند ،اگر نگرانی در مورد مقاومت آنتیبیوتیکی

هایی هستند که درون یک ماتریس پلیمری محصورشدهاند

باکتریایی منجر به تحقیقات در مورد دیگر پوششهای

( .)12در داخل بیوفیلم تراکم باکتری افزایشیافته و تعداد

پیشگیرانه شده است ( .)23،24گیاهان مقاومت طبیعی در

باکتریهای مقاوم به فشار آنتیبیوتیک افزایش میابد در

برابر بیماریهای باکتریایی نشان میدهند .چنین مقاومت

این حالت تبادل ژنتیکی افزایشیافته و فرکانس موتاسیون

به مکانیسمهای زیادی بستگی دارد که باهم متفاوت

افزایش خواهد یافت ( .)13این بیوفیلم از باکتری در برابر

هستند ازجمله :سطح عفونت ،سنتز مواد ضد میکروبی از

آنتیبیوتیک ،آنتیبادیها و سیستم دفاعی بدن محافظت

اهمیت ویژهای برخوردار است .مواد ضد میکروبی که

میکند ( .)14باکتریها از دو طریق وارد بدن و ایجاد

تاکنون از گیاهان جداشدهاند در غلظتهای باال فعال

بیوفیلم بر روی کاتتر میکند :اولین روش انتقال باکتری

هستند ( .)24به دلیل مقاومت باالی باکتری نسبت به
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آنتیبیوتیک ،محققان به دنبال عامل آ نتی باکتریال گیاهی

الکترواستاتیک اتفاق میافتد ( .)12شواهد نشان میدهد که

برای جایگزین کردن آنتیبیوتیک شیمیایی میباشند.

کاتترهای آنتی باکتریال که با عامل آنتی باکتریالی

ترکیبات فنولی در عصاره گیاهی دارای خاصیت آنتی

پوشانده شده است باکتری را قبل از چسبیدن به سطح و

باکتریالی میباشند ( .)25مهمترین ترکیب پلی فنولی

تشکیل بیوفیلم از بین میبرد ( .)34در این پژوهش

موجود در برگهای چای سبز کاتاچین نام دارد (.)26

ازکاتتر التکسی پوشش دادهشده با سیلیکون را با عصاره

کاکوتی از خانواده نعنا است که مهمترین ماده فنولی

گیاهان چای سبز و کاکوتی پوشش دادهشده است.

موجود در آنها ،کارواکرول و تیمول میباشد (.)27
التکس معموالً در کاتترها استفاده میشود ،بعد از استفاده

مواد و روشها

از التکس خاصیت شیمیایی ضعیف ،مقاومت ماوراءبنفش،

 -1عصاره گیری

واکنش آلرژیک در بیماران و سطحی خشن و تشکیل

چای سبز و کاکوتی از انستیتوی علوم گیاهی دانشگاه

بیوفیلم بر روی سطح گزارش شد ( .)5مشکل اصلی

فردوسی مشهد تهیه گردید .برگهای گیاهان را آسیاب

استفاده از التکس ،التکس آلرژی است که از پاسخ سیستم

کرده و عصاره گیاهان را به روش ماسراسیون (خیساندن)

ایمنی بدن به پروتئین موجود در التکس طبیعی ناشی

استخراج گردید .بعد از پودر کردن برگها ،آنها را به

میشود ( .)28در حال حاضر از یک پوشش بر روی التکس

مدت  48ساعت درون اتانول  70درصد خیسانده و روی

بهعنوان محافظ در برابر آلرژی استفاده میشود .الستیک

شیکر قرار میدهیم و بعد از فیلتر سلولزی ()0/45 µm

طبیعی با هزینههای نسبتاً کم بهصورت گسترده عرضه

برای استریل عصاره استفاده شد و از روتاری برای تغلیظ

میشود و دارای طیف وسیعی از خواص مناسب برای

استفاده شد و در آون  40درجه سانتیگراد خشک و

ساخت کاتترهای فولی است ،بهراحتی ساخته میشود و

تراشیده شد (.)35

شکل میگیرد بنابراین زمان و هزینه تولید را به حداقل
میرساند .همچنین دارای خصوصیات فیزیکی عالی است

 -2تلقیح کردن پلیمر

ازجمله مقاومت خوب در برابر ضربه و کشش است (,5

یک کاتتر استریل التکس پوشش داده شده با سیلیکون

 .)29از پوشش سیلیکون معموالً برای التکس استفاده

(شکل  )1را بهاندازه های  1سانتیمتری طولی جدا کرده و

میشود ( .)5سیلیکون عالوه به اینکه یکی از زیست

عصاره چای سبز و کاکوتی (غلظتهای عصاره ،100 ،50

سازگارترین مواد مصنوعی موجود است ،بنابراین سمیت و

 200و  )ppm 300بهعنوان عامل آنتی باکتریال به اتانول

التهاب بافت را کاهش میدهد ( .)31 ,30از طرفی سطح

و کلروفورم اضافه کرده و تکههای استریل کاتتر را داخل

سیلیکون هیدروفوب میباشد و باعث چسبندگی باکتری

محلول آماده قرار داده و مدتی میماند در این زمان حجم

به سطح کاتتر میشود ( .)32دلیل هیدروفوب بودن

کاتتر دو برابر خواهد شد .بعد کاتتر را خارج کرده درون

سیلیکون تکرار گروه ––Si(CH3)2در ساختار شیمیایی

هوای اتاق قرار داده تا حجم آن به حالت قبل بازگردد .در

آن میباشد ( .)33اولین تماس باکتری با سطح کاتتر

این حالت عصاره به درون کاتتر نفوذ کرده است (.)36

بهوسیله

نیروهای

ضعیف

آبگریز

و

نیروهای
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شکل  .1مراحل تلقیح پلیمر

 -3تست میکروبی

نوترینت آگار کشت داده و تعداد باکتری رشد کرده

الف -هاله عدم رشد

شمارش شد (.)37

تست آنتی بیوگرام برای کاتتر های پوشش دادهشده با

 -4خصوصیات شیمیایی

عصاره چای سبز و کاکوتی و کاتترهای پوشش داده نشده

طیفسنجی تبدیل فوریه زیر قرمز ()ATR – FTIR

انجام شد .در این روش هاله عدم رشد دو باکتری

از دستگاه  ATR-FTIRبرای نشان دادن خصوصیات

اشرشیاکلی ( )ATCC 25922و استافیوکوکوس اورئوس

شیمیایی کاتترهای التکسی پوشش دادهشده با سیلیکون

( )ATCC 25923اندازهگیری شد .محلول باکتری و

تلقیح دادهشده با عصاره چای سبز و کاکوتی

محیط کشت نوترینت براث در دمای  37درجه سانتیگراد

( )100،100mg/mlو کاتترهای تلقیح داده نشده

با غلظت  0/5مک فارلند ( )1×108CFU/mlتهیه شد و

موردبررسی قرار گرفت در دامنه طیف – 4000 cm-1

بعد محلول را به کمک رینگر رقیق کرده و به ()CFU/ml

.)38( 500

 1×106رسانده .به کمک سواپ محلول را بر روی سطح

 -5خصوصیات فیزیکی

نوترینت آگار پخش کرده و کاتتر پوشش دادهشده با

خصوصیات سطحی کاتترها (اندازهگیری زاویه تماس)

عصاره چای سبز و کاکوتی و پوشش داده نشده که بهاندازه

اندازهگیری زاویه تماس با قطره آب (با حجم  2/5میکرو

 1سانتیمتر جداشده بود روی سطح قرار داده شد ،هر

لیتر) توسط میکروسکوپ دیجیتال AM-7013MZT

باکتری را در انکیباتور  37درجه سانتیگراد به مدت 24

شرکت  Dino Lightو بزرگنمایی  40برای تعیین

ساعت قرار داده و در آخر هاله عدم رشد اندازهگیری شد

خاصیت آبگریزی و آبدوستی سطح کاتتر های تلقیح

(.)4

دادهشده با عصاره چای سبز و کاکوتی و کاتترهای تلقیح

ب -تست نفوذ به داخل مایع

داده نشده عکسبرداری گردید .از نرمافزار بهمنظور

در این روش  57 cm-1از سوسپانسیون هر دو باکتری

سنجش زاویه تماس قطره با سطح موردنظر استفاده گردید

( )1×106 CFU/mlبه داخل لولهآزمایش حاوی 4 cm-1

(.)39

از محیط کشت نوترینت براث میریزیم .پلیمرهای حاوی

 -6میکروسکوپ نیروی اتمی ()AFM

عصاره چای سبز و کاکوتی و کاتتر پوشش داده نشده

برای نشان دادن توپوگرافی سطح کاتترهای تلقیح

داخل لولهآزمایش حاوی سوسپانسیون باکتری اشرشیاکلی

دادهشده با عصاره چای سبز و کاکوتی و تلقیح داده نشده

و استافیلوکوکوس ( )1×106 CFU/mlو محیط کشت

از میکروسکوپ نیروی اتمی استفاده شد .کاتترهای تلقیح

نوترینت براث ،درون انکیباتور  37درجه سانتی گرد قرار

دادهشده و نشده را درون بافر فسفات سالین به مدت 21

دادهشده و در روزهای  14و  1،3،7بر رو محیط کشت

smsj.sums.ac.ir
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روز قرار دادهشده و هر سه روز بافر تعویض شد در روز آخر

است .عالوه بر این ،از آنالیز واریانس دوطرفه

بافر دور ریخته شد و تست انجام گرفت (.)40

) )ANOVAبرای مقایسه کولونی های رشد کرده در

میکروسکوپ الکترونی رویشی نشر میدانی ()FE-SEM

پلیمرهای تلقیح دادهشده با عصارههای گیاهی چای سبز و

برای نشان دادن تأثیر عصاره گیاهان تلقیح دادهشده در

کاکوتی و پلیمرهای تلقیح داده نشده طی  21روز پرداخته

پلیمر بر چسبندگی باکتریها بر روی سطح پلیمر از

شد و در فاصله اطمینان  95درصد انتخاب شد .نتایج ˂P

میکروسکوپ الکترونی رویشی نشر میدانی استفاده شد

0/05معنیدار تلقی شد.

(.)41
 -7خصوصیات مکانیکی

یافته ها

برای نشان دادن خصوصیات مکانیکی  100میلیگرم بر

کاتتر تلقیح دادهشده با عصاره چای سبز (با غلظت

میلیلیتر از پلیمرهای تلقیح دادهشده با عصاره گیاهان

 )50،100،200 mg/mlو عصاره کاکوتی (،200mg/ml

چای سبز و کاکوتی و پلیمر تلقیح داده نشده از نیروی

 )50 ،100بر روی باکتری عفونت ادراری (استافیلوکوکوس

کششی استفاده شد .در زمان کارگذاری و خارج کردن

اورئوس و اشرشیاکلی (هر دو در  ))1×106 CFU/mlدر

کاتتر نیروی کششی به آنها وارد میشود بنابراین

محیط کشت نوترینت آگار تست شد و هاله عدم رشد

خصوصیات مکانیکی بعد از اصالح نباید تغییر کند .تست

آنها در جدول  1و شکل  1نشان داده شد .تعداد باکتری

کشش قیل از قرار دادن پلیمر در بافر فسفات سالین انجام

رشد کرده درروش رقت در محیط کشت نوترینت براث

شد .پس از استریلیزاسیون ،کاتترها در محلول حاوی بافر

برای نمونههای تلقیح دادهشده با عصاره چای سبز

فسفات سالین قرار گرفت (بافر فسفات هر سه روز یکبار

وکاکوتی و نمونههای تلقیح داده نشده بهعنوان شاهد در

تجدید میشد) .کاتترها بعد از یک ماه برداشته میشوند و

روزهای  21و  1 ،3 ،7 ،14مطابق شکل  3و جدول  2و 3

آزمایش کششی برای آنها یکبار دیگر انجام شد .سرعت

به دست آمد .دادهها با استفاده از نرمافزار Graph Pad

تست کشش در  100میلیمتر بر دقیقه در نظر گرفته شد

 Prism 8.0.2محاسبه و میانگین و انحراف معیار به

(.)6( )Instron 5985

دست آمد .زبری سطح کاتتر با تلقیح عصاره چای سبز و

 -8تحلیل آماری

طیفسنجی مادونقرمز به ترتیب در شکل های  5و 6
( بیانشده

دادهها بهصورت میانگین )

نشان داده شده است.

جدول  .1قطر هاله عدم رشد کاتترهای حاوی عصاره گیاه چای سبز و کاکوتی بر روی دو باکتری اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس
نوع کاتتر
کاتتر -عصاره چای سبز
کاتتر -کاکوتی
کاتتر – عصاره چای سبز
کاتتر – کاکوتی

سویههای باکتری
)(1×106 CFU/ml
اشرشیاکلی
استافیلوکوکوس اورئوس

( )-نبود هاله عدم رشد
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غلظت عصارها ()mg/ml
50

100

200

هاله عدم رشد ()mm
2/5

3

4

2/5

3

3/5

3

3

3

-

-

-
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جدول  .2میانگین±انحراف معیار کلنیهای تشکیلشده باکتری اشرشیاکلی بر روی کاتترهای تلقیح دادهشده با عصاره گیاهان چای سبز و
کاکوتی در مدت  21روز
تعداد کلونی باکتری اشرشیاکلی ()CFU/ml
التکس – چای سبز (غلظت )mg/ml
زمان (روز)

التکس – کاکوتی (غلظت(mg/ml

شاهد -

شاهد -

باکتری

پلیمر
5/40±0/80

0/00±0/00

5/43±0/05

0/00±0/00
0/00±0/00

0/00±0/00
0/00±0/00

0/00±0/00

0/00±0/00

0/00±0/00

50

100

200

1

0/00±0/00

0/00±0/00

0/00±0/00

5/40±0/10

3

0/00±0/00

0/00±0/00

0/00±0/00

5/60±0/08

7

0/00±0/00

0/00±0/00

0/00±0/00

5/70±0/10

5/50±0/05

14

0/00±0/00

0/00±0/00

0/00±0/00

5/73±0/05

0/00±0/00

0/00±0/00

21

0/00±0/00

0/00±0/00

0/00±0/00

5/73±0/05

0/00±0/00

0/00±0/00

شاهد –

شاهد -

باکتری

پلیمر
5/30±0/08
5/43±0/05

50

100

200

0/00±0/00

0/00±0/00

5/40±0/10

0/00±0/00

0/00±0/00

5/60±0/08

0/00±0/00

5/70±0/10

5/56±0/05

5/73±0/05

5/70±0/00

5/73±0/05

5/70±0/00

شکل  .2هاله عدم رشد کاتترهای تلقیح داده شده بر روی باکتری اشرشیا کلی () 1عصاره چای سبز)2( .عصاره کاکوتی.
هاله عدم رشد کاتترهای تلقیح داده شده بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ( )3چای سبز )4( .کاکوتی

جدول  .3میانگین±انحراف معیار کلنی های تشکیلشده باکتری استافیلوکوکوس اورئوس بر روی کاتترهای تلقیح دادهشده با عصاره
گیاهان چای سبز و کاکوتی در مدت  21روز
تعداد کلونی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ()CFU/ml
التکس – چای سبز (غلظت )mg/ml
زمان (روز)

التکس – کاکوتی (غلظت(mg/ml

شاهد -

شاهد -

باکتری

پلیمر
5/30±0/08

0/00±0/00
0/00±0/00

0/00±0/00
0/00±0/00

0/00±0/00

0/00±0/00

0/00±0/00

0/00±0/00

0/00±0/00

50

100

200

1

0/00±0/00

0/00±0/00

0/00±0/00

5/30±0/08

3

0/00±0/00

0/00±0/00

0/00±0/00

5/43±0/05

5/43±0/05

7

0/00±0/00

0/00±0/00

0/00±0/00

5/56±0/05

5/56±0/05

0/00±0/00

14

0/00±0/00

0/00±0/00

0/00±0/00

5/70±0/00

5/70±0/00

0/00±0/00

21

0/00±0/00

0/00±0/00

0/00±0/00

5/70±0/00

5/70±0/00

0/00±0/00
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شاهد –

شاهد -

باکتری

پلیمر
5/30±0/08

50

100

200

0/00±0/00

0/00±0/00

5/40±0/10

0/00±0/00

5/60±0/08

5/43±0/05

5/70±0/10

5/56±0/05

5/73±0/05

5/70±0/00

5/73±0/05

5/70±0/00
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شکل  .3میانگین کلنی باکتری در  21روز )1( :کاتتر حاوی عصاره چای سبز (با غلظتهای  200و  100،50میلیگرم بر میلیلیتر) و ()2
کاتتر حاوی عصاره کاکوتی (با غلظتهای  200و  100،50میلیگرم بر میلیلیتر) بر روی باکتری اشرشیاکلی ( .)P>0/001میانگین کلنی
باکتری استفافیلوکوکوس اورئوس در  21روز ( )3کاتتر حاوی عصاره چای سبز (با غلظت های  200و  50 ، 100میلی گرم بر میلی
لیتر) )4( .کاتتر های حاوی عصاره کاکوتی

بحث

تلقیح داده نشده باگذشت زمان با افزایش تعداد کلنی

همانظور که در جدول  1و شکل  2مشاهده میکنید

باکتری روبرو شده است .عصاره چای سبز حاوی ترکیبات

کاتترهای حاوی عصاره چای سبز و کاکوتی (تمام

پلی فنولی آروماتیک مثل کاتاچین است که دارای گروه

غلظتها) جلو رشد باکتری را گرفتند اما کاتتر حاوی

هیدروکسیل میباشد ( .)42عصاره چای سبز دارای

عصاره کاکوتی با هیچ غلظتی جلو رشد باکتری را نگرفته و

خاصیت آنتی باکتریال نسبت به خیلی از میکروارگانیسمها

هاله عدم رشد تشکیل نداده است.

میباشد ( .)43تیمول و کارواکرول دو ترکیب مونوترپن

همانطور که در شکل  3نشان دادهشده است در تمام

حاوی گروه هیدروکسیل درون عصاره کاکوتی میباشد که

کاتترهای تلقیح دادهشده با عصاره چای سبز (با غلظتهای

خاصیت آنتی باکتریالی قوی دارد (.)44

 200و  50،100میلیگرم بر میلیلیتر) ( )P>0/001و

در شکل  4و جدول  4نتایج حاصل از تست زاویه تماس

کاتترهای تلقیح دادهشده با عصاره کاکوتی (با غلظتهای

مشاهده میشود .همانطور که مشاهده میشود زاویه

 200و  50،100میلیگرم بر میلیلیتر) ( )P>0/001طی

تماس پس از تلقیح دادن کاتترها با عصاره گیاهان کاکوتی

روزهای  21و  1،3،7،14توانستهاند باکتریهای

و چای سبز کاهش پیداکرده است و سطح کاتتر خاصیت

اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس عامل عفونت ادراری

هیدروفیلیک پیداکرده است.

را از بین ببرد .همانطور که مشاهده میشود پلیمرهای
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همانطور که در جدول  4و شکل  4مشخص است گیاهان

غیر قطبی ازکارواکرول میباشد ( .)44ممکن است در این

خاصیت هیدروفیلیکی را افزایش دادهاند .اپیگالوکاتاچین

تحقیق میزان کارواکرول استخراجی بیشتر باشد.

گاالت مهمترین ترکیب در عصاره چای سبز میباشد که

زبری سطح (شکل  )5کاتتر با تلقیح عصاره چای سبز

طور طبیعی دارای خاصیت هیدروفیلیکی میباشد (.)45

افزایش پیدا کرده است .میانگین زبری سطح کاتتر تلقیح

ساختار تیمول و کارواکرول شبیه یکدیگر است با این

داده نشده  R= 59.89 nmبوده که در کاتتر تلقیح

تفاوت که محل قرار گرفتن گروه هیدروکسیل در آنها

دادهشده با عصاره چای سبز میانگین زبری سطح

باهم متفاوت است .در کارواکرول گروه هیدروکسیل

 R= 40.22 pmرسیده است.

نزدیک گروه متیل میباشد .در تیمول گروه هیدروکسیل

تجزیهوتحلیل  ATR-FTIRبرای نشان داده عصاره نفوذ

نزدیک به زنجیر کوتاه ایروپروپیل میباشد؛ بنابراین تیمول

کرده داخل پلیمر و همچنین خصوصیات شیمیایی
کاتترهای تلقیح دادهشده استفاده شد (شکل .)6

شکل  .4تصویر قطرات روس سطح )1( :کاتتر تلقیح داده شده با عصاره چای سبز ( )2( .)P≤0.0002کاتتر تلقیح داده نشده
( )3( .)P≤0.0002کاتتر تلقیح دادهشده با عصاره گیاه کاکوتی (.)P≤0.0002
جدول  .4زاویه تماس نمونهها
التکس – چای سبز

التکس  -شاهد
n
3

SD
±2

mean
116

n
3

SD
±2/887

mean
94/33

التکس  -کاکوتی
n
3

SD
±2

mean
88

شکل  .5نتایج آنالیز میکروسکوپ نیروی اتمی )1( :کاتتر التکسی پوشش داده شده با سیلیکون که با عصاره چای سبز تلقیح شده ()2
کاتتر التکسی پوشش داده شده با سیلیکون که تلقیح نشده
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شکل  .6نتایج طیفسنجی مادونقرمز تبدیل فوریه

همانطور که مشاهده میشود در نتایج حاصل از

همانطور که در شکل  7مشاهده میشود باکتری بر روی

طیفسنجی مادونقرمز در شکل  6نشان دادهشده است.

کاتتر تلقیح داده نشده کامل چسبیده است اما در کاتتر

با توجه به شکل در پیک  3233/51 cm-1در چای سبز و

تلقیح دادهشده با عصاره چای سبز این چسبندگی کاهش

 3256/45cm-1در کاکوتی گروه  OHپلی فنلی

پیداکرده و در کاتتر تلقیح دادهشده با عصاره کاکوتی

مشاهدهشده است ( .)47 ,46پیک  1643/57cm-1در

تقریباً باکتری روی سطح وجود ندارد که این نتایج را نتایج

عصاره چای سبز و پیک  1713 /31 cm-1در کاکوتی

حاصل از تست زاویه تماس تائید میکند و نشاندهنده

گروه کربوکسیلیک را نشان میدهد ( .)48در پیک

استخراج کامل و بودن عصاره درون کاتتر و خاصیت

 1643/57در کاتتر تلقیح دادهشده با چای سبز و پیک

هیدروفیلیکی آنها میباشد.

 1648/17در کاتتر تلقیح دادهشده با عصاره کاکوتی

همانطور که در جدول  5نشان دادهشده یانگ مدول بعد

نشاندهنده پیوند  C=Oمربوط به فالونوئیدها یا پلی

از تلقیح دادن افزایش پیداکرده است .زمانی که پلیمر

فنول ها و در چای سبز نشاندهنده کاتاچین میباشد

شیشهای یا آمورف در تماس با یک حالل ترمودینامیکی

(.)46

شکل  .7نتایج میکروسکوپ روبشی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس بر روی کاتترها )1( :کاتتر تلقیح داده نشده )2( .کاتتر تلقیح دادهشده
با چای سبز )3( .کاتتر تلقیح دادهشده با عصاره کاکوتی.
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جدول  .5تست مکانیکی قبل و بعد از قرار گرفتن در بافر فسفات طی  21روز
قبل از  21روز در بافر فسفات
نمونهها
التکس  -شاهد

]Young module [Mpa
87/914

]Tensile stress [Mpa
7/924

]Load [N
165/62

التکس – چای سبز

12/835

7/701

176/4

التکس  -کاکوتی

13/322

7/045

163/66

التکس  -شاهد

89/285

6/308

98/98

التکس – چای سبز

34/123

6/057

139/36

التکس  -کاکوتی

20/33

6/262

129/36

بعد از  21روز در بافر فسفات

همساز قرار گیر ،حالل نفوذ کرده و پلیمر خاصیت
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