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  دهيچک
ـ باشد که بـه دل     ي جفت م  ي هي ال نيتر يک انسان داخل  يوتي آمن يغشا :نه و هدف  يزم  اثـر  يهـا دارا  ني و االفـ ي انـسان يهـا  نيل حـضور بتـا دفنـس      ي

ر اثر يي بر تغيطير عوامل محي تأثيبررسطالعه، ن ميهدف از ا.  داردي بستگيطيط و عوامل محي به شرايکروبي ضد ميها تيفعال.  استيکروبيضدم
ـ  اسـتاندارد باکتر   يهـا  هيرابطه با سو    در يک انسان يوتيآمن يغشاال  يباکتر يآنت ـ اشر ،-۷۰۸BAA کـا يسـالمونال انتر   يياي ـ ا  يشي  ،۲۵۹۲۲ATCCيکل

  .دوشگاه بيآزما  در ۲۹۲۱۲ATCC سي فکالوسانتروکوک ، ۷۸۸۱ATCCه يال پنوموني کلبس، ۲۷۸۵۳ATCC نوزايژسودوموناس آئرو
، HIV کي سـرولوژ يهـا   که از نظر تستين انتخابي با سزاري از زنانينيمارستان امام خمي بي وند اعضاي از بانک پکيوتي آمني غشا:يروش بررس 

HBV،HCVبه قطعات ليط استريدر شرا و  شدهي بودند، تهيس منفيفليس  و cm۵/۱×۵/۱  مـک  مي نـ يهـا  ونيبرش داده شد و سپس سوسپانـس 
ـ مرکز هـر پل  و در.) ديه گرديط کشت تهي نوع محسهpH  يدر بررس(د ينتون آگار پخش گرديط مولر هي محيها رو يه شده از باکتريفارلند ته ت ي

ـ  متغ بـه لحـاظ   هـا     نمونـه  .ک قطعه غشا قرار گرفـت     ي    و) سـاعت ۷۲ و ۴۸ ،۲۴( يو زمـان  ) گـراد  ي سـانت  ي   درجـه  ۳۷و   ۳۳،  ۲۵( ييدمـا  يهـا  ري
 pH)۵/۶ ،۷ ،۵/۷( شدند يبررس.  

نـوزا  يگراد تنها در سودوموناس آئروژ ي سانتي   درجه ۳۳ و ۲۵ ي اما دماها  ؛شتند غشا ندا  ييايباکتر دراثر ضد    يريو زمان تأث   pH يرهاي متغ :ها افتهي
   .داشتند را ير قابل توجهييگراد تغ ي سانتي  درجه۳۷نسبت به 
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 .خواهد دادط مختلف گسترش ي و در شرايني باليآن را در عملکردها
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  مقدمه
 جفت ي هين اليتر يون داخليا آمني يک انسانيوتي آمنيغشا     

ـ وتي آمن يغـشا . )۱ (باشد يم  ۵/۰ تـا  ۰۲/۰ يعيک بـه طـورطب  ي
 است و   ي سلول ي هيال ۸تا   ۶متر ضخامت دارد که معادل       يليم

ـ ا. باشـد  يرا دارا مـ   متـر مربـع       سانتي ۱۶۰۰مساحت    ن غـشا ي
 آن در   ي داخلـ  يسـ اپوشاند و سطح ر    يک را م  يوتي آمن ي حفره

 يا ح قاعـده   کـه سـط    يک است در حـال    يوتيع آمن يتماس با ما  
ـ آمن. )۲ (باشد يون م يم با کور  ي آن در تماس مستق    يخارج ون ي

 ي، عروق لنفاواعصاب  صاف،يا چهي ماهيها اختهيانسان فاقد 
  شـفاف،  ييغشا. )۳ ( است يقد عروق خون  اتر از همه ف    و مهم 

 باشـد  يون م ي آسان از کور   يت جداساز يمحکم و نازک با قابل    
 ي حـاو  ي داخلـ  ي هيـ الک  يـ ک متشکل از    يوتي آمن يغشا .)۴(
ـ  ي است که بر رو ياليتل ي اپ يها اختهي ـ  پايک غـشا ي ه قـرار  ي

 ييهـا   خـود توسـط رشـته      ي ز به نوبه  يه ن ي پا يگرفته اند؛ غشا  
 يهـا   کـالژن ي نازک از بافت همبند کـه دارا     ييک به غشا  يبار

ـ  I  ،III  ،V ينينابيب بافـت  . )۵ (افتـه اسـت   يباشـد، اتـصال      يم
ـ ي و غ  يميهمبند، بافت مزانش   ـ  اسـت کـه از سـه ال        يرعروق ه ي

در کنار ) Compact Layer( فشرده ي هي ال.ل شده استيتشک
 ي هي، ال)Fibroblast Layer(بروبالست ي في هيه، الي پايغشا

  ک از يــوتي آمنين غــشايبنــابرا). Spongy Layer (ياســفنج
ـ وتي آمن يغشا .)۲ (ل شده است  يه تشک يال ۵  يک انـسان دارا   ي

 و جفت منـابع  يني جنيغشاها. )۶( باشد يال مي باکترياثر آنت
 .باشـند  ي موجود در رحم م    يعي طب يها کروبيم  از ضد  يمهم
ـ پپت ،يعـ يطب يهـا  کروبيم ضد  بـات يترک کـه  هـستند  ييدهاي

 بتــا .دهنــد يل مــيتــشک را يذاتــ يمنــيا ستميــس از يضــرور
ــسان يهــا نيدفنــس ــ ي خــانواده) HBDs (يان  ضــد از يبزرگ

 ،مطالعـات . هـستند  دار هـره م جـانوران  يعـ يطب يهـا  کروبيم
ـ  )HBD(۱-۳ ي انـسان  يهـا  نيحضور بتا دفنـس    ن، مهـار   ي، االف

ـ  را در ال   )SLPI( ي ترشح تي لوکوس ي پروتئاز يها کننده  ي هي
ک يوتيب يک آنت ي مانند   HBD-۲ .اند ون نشان داده  يال آمن يتل ياپ

ـ  يهـا   در سلول  IL-۱باشد که در پاسخ به       يم يقو ـ تل ي اپ ال ي

 يهـا  کـروب ي ضد م يدر زمان باردار  . )۷ (دشو يان م يون ب يآمن
شوند و در جفـت، انـدومتر    يد ميک توليوتيمنع آي در ما يعيطب

ال يباکتر ياثر آنت. )۸( شوند يزه م ي لوکال يني جن يرحم و غشاها  
 بر ۲۰۰۱ال  همکاران در س    و جارگاردک توسط   يوتي آمن يغشا
هـا شـامل اسـترپتوکوکوس       يبـاکتر  از   يعي وس ي  گستره يرو

نـوزا  يموناس آئروژ دووسـ  ،لوکوکوس اورئوس ي، استاف A گروه
 نه تنها   يکروبيت عوامل ضد م   يفعال. )۹ (نشان داده شده است   

ـ نpH مانند  يطيط محيبه ساختارشان، بلکه به شرا  يز بـستگ ي
 يژگي را بر وpH اثر ،۲۰۰۷ در سال و همکارانآلماجانو . دارد

 در  يي غـذا   مـواد  فنول به عنوان محافظ    ي ماده پل  يکروبيضد م 
ران در سـال  و همکـا  تالمي  .)۱۰ ( ثابت کردند  ها يبرابر آلودگ 

ـ ي ضـد م   يژگي اثر دما را بر و     ۱۹۹۹ ـ وتي آمن ي غـشا  يکروب ک ي
ـ         .)۱۱ ( کردند يبررس ـ باکتر يبـا توجـه بـه اثـر آنت  يال غـشا ي

ـ   يعي وس ي   گستره يک بر رو  يوتيآمن ـ وتيب ي از آنت و ) ۹(هـا    کي
ج مورد ي رايها بر داروها يش روز افزون فرم مقاوم باکتر     يافزا

 يطيعوامل مح ياحتمال اثر ي، بررس)۱۲( ها استفاده در برابر آن
 ي ک بـه عنـوان مـاده    يوتي آمن ي غشا يت اثر ضد باکتر   يدر تقو 

ـ  صـورت ک به   يولوژيب هـدف از    .ردک ضـرورت وجـود دا     ي
دمـا، زمـان و   ( يطـ ير عوامـل مح ي تأث ي حاضر، بررس  ي  مطالعه

pH (   ـ ـ باکتر يبر اثر آنت ـ وتي آمن ي غـشا  الي    ي بـر رو ک انـسان  ي
ـ ، اشر -۷۰۸BAA کـا يسـالمونال انتر   استاندارد   ي  هي سو ۵ ا يشي
 ، ۲۷۸۵۳ATCC نوزايژسودوموناس آئرو ، ۲۵۹۲۲ATCC يکل

ــس ــال پنومونيکلب ــ ، ۷۸۸۱ATCCه ي ــالوسانتروکوک  سي فک
۲۹۲۱۲ATCC دو بيشگاهيط آزماي در شرا.  

 
  يروش بررس

باشـد   ي ميه صورت مقطع و بيفي از نوع توص  ين بررس يا     
ــه  ــي ک ــي ۶ط ــاه ال ــر م ــاه از تي ــاه  م ــش  در ۱۳۸۹ آذر م بخ
 يدانـشکده بهداشـت دانـشگاه علـوم پزشـک         شناسي   بوميكر

 يجفت انسان در مدت زمان کوتاه     . ده است يتهران انجام گرد  
 کـه بـه لحـاظ    ي از خـانم ين انتخـاب  يک عمل سـزار   يپس از   



  دالل و همكاران   دكتر محمد مهدي سلطان
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 ينفـ س م يفلي و سـ   HIV  ،HBV  ،HCV ي سرولوژ يها تست
ـ ر هود با جريسپس در ز. ه شد يبود، ته  ان المـالر، جفـت بـا    ي

 خـون زدوده  يهـا  ن شست و شو داده شد تا لختـه       ينرمال سال 
ون توسط بالنت کالبـد     ي از کور  يک داخل يوتي آمن يغشا. شوند
ـ وتي آمن يغـشا .  جدا شـد   يشکاف  بـا فـسفات     مرتبـه ک سـه    ي

  نيلي کلوگزاســيهــا کيــوتيب ي آنتــيحــاو) PBS(ن يبافرســال
گـرم در   ميكـرو  ۵٠ن يسي، استرپتوما ليتر  گرم در ميلي     ميكرو ۵٠

ــه مقــدار Bن يسيــو آمفوتر ليتــر ميلــي گــرم در   ميكــرو٥/٢ ب
ـ يق عوامـل م   ين طر يبد.  و شو داده شد    شست ليتر  ميلي  يکروب

 يهــا تــست. ز آن رفــع شــدا و پــس مــاني زا عمــليدر طــ
 تحـت ). ١٢(  غشا صورت گرفت   يز بر رو  ي ن يشناس کروبيم

 کـه سـطح     يا ر هود، غشا به گونـه     يل در ز  يط کامال استر  يشرا
فون پهن شد و با     ي سل ي آن به سمت باال باشد بر رو       ياليتل ياپ

 يچـ يشـو داده شـد و توسـط ق         و ل شـست  ين استر ينرمال سال 
برش داده متر مربع  سانتي ۵/۱× ۵/۱ يبي به قطعات تقريجراح
ــد ــه .ش ــد ي در مرحل ــو بع ــودوموناس  ي هيس ــتاندارد س  اس

زه از مرکـز  يليوفيـ صـورت ل  بـه )  ۲۷۸۵۳ATCC(نـوزا  يئروژآ
راز ي شـ  ي دانشگاه علوم پزشک   يني بال يشناس کروبيقات م يتحق

 کـشت داده شـد و بـه         BHIط  يبه تهران منتقل شد و در محـ       
 .انکوبـه شــد گـراد   ي سـانتي  درجـه  ۳۷ سـاعت در  ۲۴ مـدت 
، کلبـسيال   )ATCC29212(هاي انتروکوکوس فکـاليس       سويه

ــه  ــالمونالانتريکا )ATCC7881(پنوموني و ) BAA-708(، س
شناســي  بخــش ميکــروباز ) ATCC25922(کلــي  اشريــشيا
آوري   جمـع  بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهـران      ي  دانشکده

  خون گوسفنديط بالد آگار حاوي محيه بر رو  ي سو ۵ هر. شد
 ون دري سـاعت انکوباسـ  ۲۴ کشت داده شد و پس از درصد۵

 ۵/۰ون  يها سوسپانـس   هيک سو ياز هر   ،  گراد  ي سانتي    درجه ۳۷
ـ از هـر   عامـل دمـا،    يدر بررس  .دي گرد هيمک فارلند ته   ک از ي

الندا برداشـته شـد و بـر         ۱۰۰صورت مجزا    ها به  ونيسوسپانس
ختـه و بـه     ير) =۵/۷pH( نتـون آگـار   ي مولر ه  يها طي مح يرو

 يکيها   طيک از مح  ي پخش شد و در مرکز هر        يصورت چمن 

 يه بـه بررسـ    يشـب (ک قرار داده شـد      يوتي آمن ياز قطعات غشا  
ــباکتر يت آنتــيخاصــ ــست يــسک فيــال در روش دي وژن در ت

  يهـا در سـه انکوبـاتور بـا دماهـا      تيـ سـپس پل  ). وگراميب يآنت
مـدت   رت جداگانـه بـه  صو گراد به ي سانتي  درجه۳۷ و ۳۳،  ۲۵
 زمـان تمـام      عامل يدر بررس . دندي گرد وني ساعت انکوباس  ۲۴

ت کشت شده ي پل۵ن تفاوت که   يا ا د ب يمراحل فوق انجام گرد   
ج در يتـا قـرار داده شـدند و ن    گراد    ي سانتي   درجه ۳۷ يدمادر  
. ديـ ون ثبـت گرد ي ساعت انکوباس  ۷۲ و ۴۸ ،۲۴ ي زمان يها بازه

نتون ي مولر ه  يها طي، ابتدا مح  pH مربوط به عامل     ي  در مرحله 
د و سپس يه گردي ته۵/۶ و ۵/۷،۷متفاوت   pHآگار با سه نوع     

صـورت   هـا بـه    ونيک از سوسپانس  يراحل قبل، از هر     همانند م 
نتون ي مولر ه يها طي مح يالندا برداشته شد و بر رو      ۱۰۰مجزا  
ـ  پخش شد و در مرکز هر يخته و به صورت چمن ير آگار ک ي

ـ وتي آمن ي از قطعات غـشا    يکيها   طياز مح     ک قـرار داده شـد     ي
 ۳۷ ي سـاعت در دمـا  ۲۴ت کـشت شـده بـه مـدت     ي پل ۱۵و  

 قطـر از هـر   ۴ ي  انـدازه .قـرار داده شـدند  گراد    يي سانت   درجه
ـ م  شـد و يريگ  عدم رشد توسط خط کش اندازه     ي هاله ن يانگي

  .دياقطار محاسبه گرد
  
   ها افتهي

ه و  يـ ال پنومون ي کلبـس  ي هي سـو  ۲ هر سه عامل،     يدر بررس      
ـ باکترس نـسبت بـه اثـر ضـد     يانتروکوکوس فکال   يغـشا  يياي

 در رابطه  ي عدم رشد  ي ونه هاله گ چيک مقاوم بودند و ه    يوتيآمن
ـ هـا رو   هين سـو  يبا ا   ي هي، امـا سـه سـو    )۱ر  يتـصو (ت نـشد    ي

ـ وتي آمنيگر نسبت به غـشا  ياستاندارد د  ک حـساس بودنـد و   ي
در سودوموناس  (ت شديها رو  عدم رشد در رابطه با آن     ي  هاله

ل حـضور  يـ ک بود و به دليار بارينوزا هاله عدم رشد بس يآئروژ
در . ) قابـل مـشاهده بـود      ين بـه سـخت    يانيوسـ ي پ يهـا  گمانيپ

ج ي در نتايريي تغpH عامل زمان و  ي مربوط به بررس   يها تيپل
 حـساس   يهـا  هي عـدم رشـد در سـو       ي  قطـر هالـه    ني همچن و

ه يسـو   دمـا در رابطـه بـا       يدر بررسـ  ). ۲ريتصو(مشاهده نشد   
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در   عـدم رشـد    ي  نوزا قطـر هالـه    يحساس سودوموناس آئروژ  
ي   درجـه  ۳۷گـراد نـسبت بـه        ي سـانت  ي   درجه ۲۵ و ۳۳ يدما

 گراد ي سانتي درجه ۳۳ن هاله در يافت و ا يش  يافزاگراد    سانتي
ش قطر در   ين افزا ي اما ا  ؛)۳ ريتصو(ت بود   يبه وضوح قابل رو   

در ) ياکليشيکا و اشريسالمونال انتر ( گري حساس د  ي  هيدو سو 
ـ تغ.  مشاهده نشد يمورد بررس  يي دما ي هر سه بازه   ر و عـدم  يي

 در حـضور  ي مورد بررسي باکتر۵ عدم رشد  ي  هالهر قطر   ييتغ
  . آورده شده است۱ در جدول pH دما، زمان و يرهايمتغ

  
  
  
  
  
  
  
  

  کيوتي آمنيغشا ي باکتريآنت مقاومت به اثر :۱ ريتصو
  

  متفاوتpH  نوع ۳کا در ير هاله عدم رشد سالمونال انترييعدم تغ :۲ريصوت
  

  
  نوزاي حساس سودوموناس آئروژي هيش قطر هاله عدم رشد در سوي اثر عامل دما در افزا:۳ ريتصو
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   در حضوريياي استاندارد باکتريها هين در سويانگيمتر به طور م يلي عدم رشد بر حسب مي  هالهي  اندازه:۱ جدول
 pHزمان و   دما،يرهايمتغ

  رهايمتغ              pH  (h) زمان  )c( دما
 ۵/۶ ۷ ۵/۷  ۲۴  ۴۸  ۷۲  ۳۳  ۳۵  ۳۷  ينام باکتر

  ۵۰  ۵۰  ۵۰  ۵۰  ۵۰  ۵۰  ۵۰  ۵۰  ۵۰  يا کليشياشر
  ۲۶  ۲۶  ۲۶  ۲۶  ۲۶  ۲۶  ۲۶  ۲۶  ۲۶  کايسالمونال انتر

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  هيال پنومونيکلبس
  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۶  ۵  ۲  نوزايروژيسودوموناس آ

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  سيانتروکوکوس فکال
  

  بحث
ـ وتي آمني غـشا ي حاضر اثر ممانعت کنندگ   ي لعهمطا      ک را ي

 يياي استاندارد باکتر  يها هي از سو  ي خاص ي  ک گستره ي يبر رو 
، سـالمونال  )۲۵۹۲۲ATCC (ياکليشي شامل؛ اشر  يمورد بررس 

ــايانتر ــودوموناس آئروژ) -۷۰۸BAA( کـــ ــوزا يو ســـ نـــ
)۲۷۸۵۳ATCC (  ۲ اسـت کـه      ين در حـال   يآشکار ساخت، ا 

و ) ۷۸۸۱ATCC(ه يـــال پنومونيبـــس اســـتاندارد کلي هيســـو
ـ باکترضـد   اثربه  ) ۲۹۲۱۲ATCC(س  يانتروکوکوس فکال   يياي

 و همکاران در    جارگارد .نشان دادند  مقاومت   کيوتيآمن يغشا
ـ  آمن ي غشاها يياي اثر ضد باکتر   ۲۰۰۱و   ۱۹۹۹ يها سال ون و  ي
ــکور ــرروي ــروه يهــا هي ســويون را ب ، A اســترپتوکوکوس گ

ــوس،يســتاف، اB گــروه يهــا اســترپتوکوکوس  لوکوکوس اورئ
س مـورد   يکوس، انتروکوکوس فکال  يتيلوکوکوس ساپروف ياستاف
 را به لحاظ ممانعت از رشد يج مطلوبي قرار دادند و نتا    يبررس

، A عـدم رشـد در اسـترپتوکوکوس گـروه           ي  هالـه  ي و اندازه 
کوس يتيلوکوکوس سـاپروف ي و اسـتاف  س اورئوس کولوکوياستاف

 مشاهدات مـا    ي کننده دييها تأ  نج آ ينتا. )۹و۱۳ (گزارش کردند 
جـاد  يدر ا ک انسانيوتي آمني غشاييايباکتردر رابطه با اثر ضد  

ــه ــالمي  .باشــد يمــ عــدم رشــد ي هال ــ نو همکــارانت ــر زي  اث
ـ وتي آمن ي غشا يکنندگ ممانعت ـ وتيوآمني کور يک، غـشا  ي ک و  ي

ـ    ييغشاها  ي کـه رو   يک را زمـان   ياورتـان سـنتت    ي بر اساس پل
رنـد، اثبـات    يگ ي قرار م  يده با باکتر   کشت ش  ي آگار يها تيپل

 اظهـار  ،۲۰۰۷ سـال  در همکـاران  و آلماجـانو  .)۱۱ (انـد  کرده
ـ يم ضـد  تيفعال که داشتند ـ پپت يکروب  بـه  تنهـا  يعـ يطب يدهاي

 يطـ يمح عوامـل  و طيشـرا  بـه  بلکه ندارد يبستگ ساختارشان
 يکروبيت ضد ميش فعالي را در افزاpHش يدارد و افزا يبستگ

 حاضـر  ي در مطالعـه . )۱۰ (به اثبـات رسـاندند   فنول  يماده پل 
 حـساس  يهـا  هي عـدم رشـد در سـو   ي ر در قطر هاله ييعدم تغ 
ــاک ــأث يح ــدم ت ــمتغر ي از ع ــر فعال pHر ي ــب ــت پپتي  يدهاي
 و همکارانش در  تالمي .باشد يک م يوتي آمن يغشا يکروبيضدم
 ساعت ۷۲و ۴۸ ،۲۴ يزمان يها بازه اثر يبررسدر  ،۱۹۹۹سال  

ـ آمن يغـشاها  يکروبيضـدم  اثر بر ونيانکوباس ـ کور ون و ي  وني
ـ  ي جـه ينت ،B گروه يها استرپتوکوکوس هيبرعل  گـزارش  يمنف
 يهـا  ز عامل زمان در بـازه     ي حاضر ن  ي  در مطالعه . )۱۱ (ديگرد
  ي غشا بـر رو    ييايباکترج مربوط به اثر ضد      ي فوق بر نتا   يزمان

 ني نکرد که اجادي را ايريي تغيدارد مورد بررس استاني هي سو۵
 غـشا  يبـاکتر ر عامل زمان در اثـر ضـد      ي از عدم تأث   يامر حاک 

 ۳۷ و ۳۰ يدمـا  اثـر ،  ۱۹۴۶سال   در همکاران و ماي .باشد يم
 MBCو MIC يرو بـر  را ونيانکوباسـ  گـراد  يسـانت  ي درجه
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 بـه  مقـاوم  يها لوکوکوسياستاف به مربوط کيوتيب يآنت نيچند
ـ ا بـا  مـشابه  کردند، مطالعه نيليس يپن اي نيليس يمت  مطالعـه  ني

 يدما اثر که شد انجام ۱۹۹۷ سال در همکاران و هينكز توسط
 بـر  مؤثر يها کيوتيب يآنت MBC و MIC يرو را ونيانکوباس

 قـرار  يبررسـ  مـورد  سيفکال استرپتوکوکوس يسلول ي وارهيد
 و MIC زانيم بر دما ريتأث از يحاک مطالعه دو هر جينتا دادند،

MBC ـ وتيب يآنت  حاضـر   ي  در مطالعـه   .)۱۴و۱۵ (بـود  هـا  کي
 ي  درجـه ۳۳ و ۲۵ ي عـدم رشـد در دمـا      ي  ش قطر هالـه   يافزا
 ي هيگراد در سـو    ي سانت ي  درجه ۳۷ يگراد نسبت به دما    يسانت

نوزا، اثر دمـا را بـه عنـوان عامـل           يروژدوموناس آئ حساس سو 
ـ وتي آمني غشايکروبي ضدم يدهايت پپت ي فعال  بر يطيمح ک در ي

مطالعات  . آشکار ساختييايتر باکيها هي از سويرابطه با برخ 
 يدهايـ سم عمل پپتي مکاني بررسي رندهيتوانند در برگ  ينده م يآ

ـ وتي آمن ي موجود در غـشا    يکروبيضد م  ـ  بـر عل   يک انـسان  ي ه ي
ـ  حساس باکتر  يها هيسو ـ  و کـاربرد ا   يياي د يـ ن دانـش در تول ي

تر نسبت به   کمي و عوارض جانبيکروبي با اثر ضد م ييداروها
  . باشنديک امروزينتت سيها کيوتيب يآنت
  
   يريگ جهينت

ــشا       ــوتي آمنيغ ــساني ــي ترکيک ان ــولوژي بيب ــر ي ــا اث ک ب
 ماننـد دمـا،     يطـ يدار در برابر عوامل مح    ي پا اًال نسبت يباکتر يآنت

ـ يباشد؛ از ا ي مpHزمان و    يطـ يط محيتـوان در شـرا   ين رو م
ـ وتي آمن يمتفاوت از غشا    بـا اثـر ضـد       يا ک بـه عنـوان مـاده      ي

ـ وتيب يا همراه با آنت   يا پ يکروبيم ع درمـان   يهـا جهـت تـسر      کي
  . بهره برديني باليها يماريب
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Background and Objective: Human amniotic membrane, which is the innermost layer of placenta, contains beta 

defensins and elafin, which both have antibacterial properties.  These antibacterial activities depend on the 

conditions and environmental factors.  The purpose of this study was to evaluate the effect of environmental 

factors on human amniotic membrane antibacterial properties against Klebsiella pneumonia (ATCC7881), 

Entrococcus faecalis (ATCC29212), Pseudomonas aeruginosa (ATCC27853), Salmonella enteric (BAA-708), 

and E. coli (ATCC25922) strains in vitro.  

Materials and Methods: The amniotic membrane samples were obtained from caesarean women in Imam 

Khomeini hospital. Participating women were all seronegative for HIV, HBV, HCV, and syphilis.  The samples 

were cut into 1.5×1.5 cm pieces.  The 0.5 McFarland bacterial suspensions were prepared and spread on Muller-

Hinton agar medium, and a piece of membrane was placed in the centre of each plate.  Samples were examined at 

different time intervals (24, 48, and 72 hr), temperatures (25, 33, 37°C) and pH (6.5, 7, and 7.5) as variables.  

Results: The results show that time and pH as variable parameters did not affect the antibacterial properties of the 

amniotic membrane.  However, the change in temperature (25 and 33°C vs. 37°C) had a significant impact on P. 

aeruginosa. 

Conclusion: Antibacterial properties of the amniotic membrane seem resistant against environmental factors, 

except for especial cases, and this sustainability could expand its usage in clinical procedures and different 

conditions.  
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