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Abstract  
                Background: Pseudomonas aeruginosa is one of the most important causes of nosocomial 
infection which due to extended spectrum-beta lactamases (ESBLs) and metallo-beta lactamase (MBL) 
producing strains is resistant to a wide range of antibiotics. The aim of this study was to detect ESBL and 
MBL producing P.aeruginosa isolated from patients and investigate the effects of methanol extracts of 
Zataria multiflora, Myrtus communis, and Peganum harmala on them. 
                 Materials and Methods: In this experimental study, samples were obtained from 245 patients, 
referring to Shafa Hospital, Kerman, Iran. ESBLs producing strains were detected by double disk synergy 
test and phenotypic confirmatory test. In addition, E-test strips were used for MBL detection. 
P.aeruginosa MIC was determined for cefotaxime, ceftazidime, azteronam, imipenem, and meropenem. 
Methanol extracts of Zataria multiflora, Peganum harmala, and Myrtus communis plants were prepared 
by Agar perculation method.  
                Results: Out of 245 patients referring to the burn unit, 120 P.aeruginosa isolates were detected 
from which 41 contained ESBL but they lacked MBL. 60% of isolates were resistant to cefotaxime, 66% 
to ceftazidime, 42% to azteronam, 3% to imipenem, and 5% to meropenem. Among the extracts, Zataria 
multiflora had the highest antibacterial effect on standard strains of P.aeruginosa in comparison with 
Peganum harmala and Myrtus communis. 
              Conclusion: The prevalence of ESBL producing P.aeruginosa strains is high. In addition, 
noticing their high antibiotic resistance, utilization of herbs, such as Zataria multiflora may be considered 
an appropriate alternative for treatment; however, more investigations are needed. 
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ـ ها  بیمارستانی بوده و به بسیاري از آنتی بیوتیک عفونت هاي پسودوموناس آئروژینوزا یکی از عوامل مهم      :زمینه و هدف   ه علـت تولیـد بتاالکتامـاز بـا      ب

ولید کننده بتاالکتاماز باطیف وسـیع و متالوبتاالکتامـاز   هدف از این مطالعه، شناسایی پسودوموناس آئروژینوزا ت. طیف وسیع و متالوبتاالکتاماز مقاوم می باشد      
  .جدا شده از بیماران و تاثیر عصاره متانولی گیاهان آویشن شیرازي، اسپند و مورد برروي آنها می باشد

. نمونـه گیـري انجـام شـد     1387 کرمان در سال ء مراجعه کننده به بخش سوختگی بیمارستان شفابیمار 245 از در این مطالعه تجربی   :مواد و روش ها   
 متـالو بتـا    و بـراي شناسـایی  Double Disk Synergy Test تاییـدي و  فنوتیپیتست از بتا الکتاماز وسیع الطیف هاي داراي  براي تعیین باکتري

وتاکسیم، سـفتازیدیم و آزترونـام   ایمی پنم، مروپنم، سف  هايآنتی بیوتیکحداقل غلظت ممانعت کننده از رشد .  استفاده گردیدE-test از نوارهاي    الکتاماز
   .وعصاره گیاهان به روش پرکوالسیون استخراج شدبه روش رقت در آگار انجام گردید

 فاقـد  همگـی و) ESBL(وسـیع الطیـف   نمونـه داراي بتاالکتامـاز   41 ایزوله سودوموناس شناسایی شـد کـه       120 ، بیمار مراجعه کننده   245 از   :یافته ها 
 مقـاوم بـه ایمـی     درصـد 3  مقاوم به آزترونام، درصد42مقاوم به سفتازیدیم،    درصد   66  از نمونه ها مقاوم به سفوتاکسیم،         درصد 60 .بودند متالوبتاالکتاماز  

  .آویشن شیرازي اثر بهتري در مقایسه با اسپند و مورد داشت، هاه از بین عصار.  مقاوم به مروپنم بودند  درصد5پنم و 
 با توجه به مقاومت بـاالي آنتـی   بوده و همچنین در بین بیماران باال     بتا الکتاماز وسیع الطیف   ئروژینوزاي تولید کننده    آ شیوع پسودوموناس    :نتیجه گیري 

  .د، که نیاز به مطالعات بیشتري دارد براي درمان باشبهتريجایگزین می تواند  آویشن شیرازي  دارویی از جملههانگیابیوتیکی، استفاده از 
  ئروژینوزا، بتاالکتاماز با طیف وسیع، عصاره گیاهان، مقاومت آنتی بیوتیکیآموناس  پسودو:واژگان کلیدي
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  مقدمه
پسودوموناس آئروژینوزا یک باکتري فرصـت طلـب                      

هـاي مختلفـی از قبیـل سـپتی سـمی،         نـت است که موجـب عفو    
 هاي دسـتگاه ادراري، انـدوکاردیت، عفونـت       تعفون پنومونی،

هـاي چـشمی مـی      هـاي گـوش و عفونـت      هاي پوستی، عفونت  
هـاي  همچنین این باکتري یکی از عوامـل عفونـت   ).1-3(شود

بیمارستانی بوده و عامل اصلی مـرگ و میـر در افـراد مبـتال بـه                  
روپنی، افراد دچار سوختگی شـدید و       سیستیک فیبروزیس، نوت  

زمانی که عفونت به وسـیله ایـن   ). 4(افراد مبتال به ایدز می باشد 
درمـان ایـن    باکتري در افراد دچار سوختگی ایجـاد مـی شـود،       

 زیـرا  بـاکتري قـادر اسـت بـه      ،بیماران بسیار مشکل خواهد بود    
هاي رایـج مقـاوم       به بسیاري از آنتی بیوتیک     توجهیطور قابل   

د که به عنوان یک تهدیـد جـدي بـراي بیمـاران بـستري در           شو
 علـت ایـن   ،)5-7( هاي سراسر دنیا مطرح مـی باشـد        بیمارستان

 Aمقاومت وجود آنزیم هاي بتا الکتاماز می باشد کـه کـالس            
ــاي وســیع ــف آن بتاالکتامازه -ESBLs  Extended ( الطی

(spectrum-β-Lactamas و کــالس B،  متالوبتاالکتامــاز 
MBL) -  Metallo-β-Lactamase(  بعـضی    بوده که در

). 8(پـــسودو مونــــاس آئروژینوزاهـــا یافــــت مـــی شــــود    از
 کـد مـی   پالسـمید وسـیله  ه  بیشتر بالطیف بتاالکتامازهاي وسیع   

هـاي  و باکتري ها را به طیف وسیعی از آنتی بیوتیک         ) 9( شوند
سفوتاکـسیم، سفتریاکـسون،   (هـا از قبیـل   سپورینوخانواده سفال 

ــام) یدیمســفتاز ــام( و مونوباکت ــد ) آزترون ). 10(مقــاوم مــی کنن
که بر روي عناصر ژنتیکی    ) MBL(همچنین متالوبتاالکتامازها   

وجود دارند قـادر بـه هیـدرولیز آنتـی          ) ترانسپوزون و پالسمید  (
و تقریبا همه عوامـل  ) ایمی پنم و مروپنم(هاي کارباپنم   بیوتیک

اسـتفاده از   ). 11 (داروئی بتاالکتـام بـا طیـف وسـیع مـی باشـند            
هاي بـسیار قـدیم   ها از زمان  گیاهان دارویی براي درمان بیماري    

 به اثرات مفید آنها پـی  در طول سالیان دراز   معمول بوده و بشر     
برده و از گیاهان مختلف در جهت درمـان اسـتفاده مـی کـرده               

با رونق زندگی شهري و افـزایش جمعیـت بـه تـدریج از      . است
 کاسـته شـده و داروهـاي صـناعی در          مصرف گیاهـان دارویـی    

بسیاري موارد جایگزین آنها شده اند که البتـه بـا مـصرف ایـن               
ــت روز    ــل مقاومـ ــشکالتی از قبیـ ــز مـ ــا نیـ ــزون در  داروهـ افـ

میکروارگانیسم ها و کاهش تاثیر در اثـر کـاربرد مـداوم ایجـاد       
 Zaatria multiflora (گیاه آویـشن شـیرازي   . شده است

Boiss(میـــا ســـه آ  ال جـــزء خـــانواده) Lamiaceae (  و از
 که به طور سنتی به عنوان افزودنـی  می باشدگیاهان بومی ایران   

یکـی دیگـر از   ). 12(و چاشنی به مواد غذایی افزوده می شـود         
میریـسه  از خـانواده  )  (Myrtus communisگیاهان،  مورد 

است که به صورت درختچه اي کوچـک  )  Myrieceae ( آ
ایـن درختچـه حـاوي اسـانس         .بز اسـت  با برگ هاي همیشه سـ     

بخـش   اسـت کـه هـر دو در         "میرتنول" و   " دپانتین "فراري بنام 
 در برگ هاي آن یافـت مـی شـود و        به ویژه مختلف گیاه   هاي  

اثــر درمــانی آن نیــز احتمــاال مربــوط بــه وجــود ایــن ترکیبــات  
بـا نـام   ) (Peganum harmala دانه گیـاه اسـپند   ).13(است

ــانواده Syrian rue Harmelانگلیــــــسی   از خــــ
Zygophyllaceae            بوده و در اغلب منـاطق مختلـف کـشور 

مطالعـات مختلفـی از تـاثیر عـصاره هـاي           ). 14( یافت می شود  
گیــاهی از جملــه آویـــشن شــیرازي بــر روي پـــسودوموناس     

گزارشی مبنی بر اثر ضد میکروبـی  آئروژینوزا وجود دارد ولی   
نـوزا داراي   عصاره هاي گیـاهی بـر روي پـسودوموناس آئروژی         

 انجام نشده است، لذا هدف از ایـن تحقیـق،           نامبرده آنزیم هاي 
شناسایی باکتري هاي تولید کننده بتاالکتاماز با طیـف وسـیع و            
 متالوبتاالکتاماز، تعیین حداقل غلظت ممانعت کننـده از رشـد و       

مـورد وآویـشن      تاثیر عصاره متـانولی سـه گیـاه اسـپند،          بررسی
 بـالینی و اسـتاندارد پـسودوموناس       شیرازي بر روي سـویه هـاي      

  .آئروژینوزا می باشد
 

  مواد و روش ها
بخـش               در این مطالعه تجربی، جهت نمونـه گیـري بـه            

ابتدا محـل زخـم     .  شد مراجعه  سوختگی بیمارستان شفا کرمان     
ي شستشو و سپس به وسیله یک سواب   ژبیماران با سرم فیزیولو   

سـواب هـا داخـل محـیط        . مـد  نمونه گیري بـه عمـل آ       ،استریل
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انتقالی استوارت به آزمایشگاه میکروب شناسی دانـشگاه علـوم      
پزشکی کرمان انتقال یافتند و بـر روي محـیط هـاي سـیتریماید      

محــیط هــاي . گــار کــشت داده شــدند آگــار و مــک کــانکیآ
 24 درجه سانتی گـراد بـه مـدت          37کشت در داخل انکوباتور     

ت کلنـی هـاي رشـد یافتـه         ساعت نگهداري و بعـد از ایـن مـد         
جهــت انجــام تــست هــاي تشخیــصی و افتراقــی از نظــر وجــود  

. باکتري پسودوموناس آئروژینوزا مـورد ارزیـابی قـرار گرفتنـد        
کلنی هاي مشکوك از نظر رنگ، تولیـد پیگمـان، بـوي          سپس  

بـراي مـشاهده باسـیل هـاي گـرم        (  محیط کشت و الم مـستقیم     
 ز تــست هــايجهــت تــشخیص قطعــی ا. بررســی شــدند) منفـی 

  مرسوم آزمایشگاهی شامل تست اکـسیداز، تخمیـر        بیوشیمیایی
تست   درجه سانتی گراد،42قند، تست حرکت، رشد در دماي 

 بـه   .اسـتفاده شـد   ) VP-MR(  پروسـکوئر  -متیل رد و ووگس   
منظور شناسایی سوش هاي حاوي بتاالکتامازهاي وسیع الطیف        

 DDST (Double Disk Synergy Test) شابتـدا از رو 

 25 تـا  20بدین صورت که یک پلیـت حـاوي         . استفاده گردید 
سـپس در مرکـز   . میلی لیتر از محیط مولر هینتون آگار تهیه شد     

 قـرار داده و   ) میکروگرم10/20( پلیت دیسک آموکسی کالو
 30(  دیـــسک سفوتاکـــسیم، میلـــی متـــر از آن25بـــه فاصـــله 
ــرم ــفتازیدیم  ) میکروگـ ــسک سـ ــپ و دیـ ــمت چـ  30( در سـ

سـپس پلیـت   . ه شـد در سمت راست پلیت قرار داد    ) ممیکروگر
 درجـه سـانتی گـراد     37 سـاعت در دمـاي       24ها را براي مدت     

دیسک سفتازیدیم بـه    هاله عدم رشد     گسترش   که  کرده انکوبه
بتـــا حـــضور ســـمت دیـــسک آموکـــسی کـــالو،  اشـــاره بـــه 

بتـا الکتامـاز    تولید  جهت تایید    . دارد الکتامازهاي وسیع الطیف  
 بــا توجــه بــه   Combined Testز روش  اوســیع الطیــف 

به این صورت که بر روي .  شداستفاده NCCLSرهنمودهاي  
 میلـی  30 دیسک سفتازیدم به فاصـله     ،محیط مولر هینتون آگار   

ــفتازیدیم  ــسک سـ ــر از دیـ ــسک  /متـ ــید، دیـ ــک اسـ کالوونیـ
 میلـــــی متـــــر از دیـــــسک 30سفوتاکـــــسیم بـــــه فاصـــــله 

م به فاصـله    کالوونیک اسید و دیسک سفپودوکسی    /سفوتاکسیم
 کالوونیــک اســید / میلــی متــر از دیــسک سفپودوکــسیم   30

ی کـه   یایزولـه هـا   . داده شـد  قـرار )  انگلستان MASTشرکت  (
ــراه       ــپورین هم ــسک سفالوس ــد دی ــت از رش ــه ممانع ــر هال قط
کالوونیــک اســید نــسبت بــه دیــسک سفالوســپورین فاقــد       

د بـه  نباشـ داشـته   میلـی متـر   5کالوونیک اسید بیشتر یا مـساوي       
 در   بتـا الکتامـاز وسـیع الطیـف        باکتري هاي تولید کننده   عنوان  

) MBL( تعیـین متالوبتاالکتامـاز    جهـت    .نظر گرفته مـی شـوند     
 حداقل غلظت ممانعـت کننـدگی از رشـد       ابتدا نمونه هایی که     

)MIC(               آنها نسبت به داروهاي ایمـی پـنم و مـروپنم بیـشتر یـا 
شتر یـا   و نسبت به داروي سـفتازیدیم بیـ       میکروگرم  32مساوي  
 انتخـاب  تعیین متالوبتاالکتاماز  بود جهت    میکروگرم 64مساوي  
ــاي . شــدند ــشخیص E-test MBLســپس از نواره ــراي ت  ب

)  AB BIOdiskطبق دستور العمـل شـرکت  (متالوبتاالکتاماز 
گیـاه آویـشن شـیرازي از       ،   عصاره گیري  به منظور . استفاده شد 

کرمـان جمـع   فیروز آباد فارس و گیاهان مورد و اسپند از شـهر     
آوري و سپس خشک و آسیاب شدند و عصاره آنها  بـه روش      

ه  تمام عـصاره هـاي بـ       ،در پایان . پرکوالسیون استخراج گردید  
دسـت آمـده بــا روش تقطیـر در خـال تغلــیظ و بعـد از خــشک      

  .کردن تا زمان انجام آزمایشات در یخچال نگهداري شدند
ــت            ــوش جه ــه س ــسودومو   تهی ــتاندارد پ ــاي اس ناس ه

ــوزا ــوش،آئروژین ــش  KOASPER-1(ESBL) س  از بخ
ــوش هـــاي       ــستیتوپاستور ایـــران و سـ ــروب شناســـی انـ میکـ

8821M،ATCC27853و PAO1  از بخـــش میکـــروب 
  .شناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تهیه گردید

) MIC( تعیین حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد      
  ها براي آنتی بیوتیک

زوله پسودوموناس آئروژینوزا بر  ای120حساسیت                
اساس حداقل غلظت مهار کننده از رشد با استفاده از روش 

سپس نیم مک فارلند و محیط . رقت در آگار تعیین گردید
 حاوي مقدار )شرکت مرك آلمان (هاي مولر هینتون آگار
ي ایمی پنم، مروپنم، آزترونام،  هامشخصی آنتی بیوتیک

در مرحله بعد با استفاده از . شده سفوتاکسیم و سفتازیدیم تهی
 ) انگلستانMASTشرکت (  Hand inoculatorsدستگاه 
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 میکرولیتر از سوسپانسیون باکتري را بر 10 عمل تلقیح حدود
 آگار حاوي رقت هاي هینتونروي محیط هاي کشت مولر 

از پسودوموناس  .مختلف آنتی بیوتیکی انجام گردید
 .وان کنترل استفاده شد به عن ATCC 27853 آئروژینوزا

 درجه سانتی گراد، پلیت ها 37 ساعت و در دماي 24 بعد از
  .ندمورد بررسی قرار گرفت

براي  )MIC( غلظت بازدارنده از رشدحداقلتعیین 
  گیاهان

آویشن ( گرم از هر کدام از عصاره ها 5/0 ابتدا                
  لیترمیلی 1به طور جداگانه در ) شیرازي، مورد و اسپند

DMSO40، 20، 10، 5، 5/2، 25/1سپس مقدار .  حل شدند 
 محیط  میلی لیتر25هاي تهیه شده به   میکرولیتر از محلول80 و

غلظت هاي نهایی . ذوب شده مولر هینتون آگار اضافه گردید
 6/1 و 8/0، 4/0، 2/0، 1/0، 05/0، 025/0به ترتیب حاصله 

 وط کردن کامل، محیطبعد از مخل. میلی گرم بر میلی لیتر بود
هاي استریل  عصاره ها در داخل پلیتهر یک از  حاوي هاي

 10 تعیین حداقل غلظت باز دارنده از رشد جهت. توزیع شدند
به پلیت ) نیم مک فارلند(میکرولیتر از سوسپانسیون باکتري 

 ساعت در 24هاي حاوي عصاره اضافه گردید و  به مدت 
 مورد بررسی ،ه و سپس نتایج درجه سانتی گراد انکوب37دماي 

در نهایت بعد از تاثیر هر سه عصاره بر روي . قرار گرفت
 بر روي باکتريانتخاب و سوش هاي استاندارد، عصاره موثر 

 تحلیل آماري داده .هاي ایزوله شده از بیماران تاثیر داده شد
 نسخه MINITABهاي جمع آوري شده با استفاده از برنامه 

  . انجام شد13
   ته هایاف

 نمونه بیمار دچار سوختگی مراجعه کننده به 245 از               
 نمونه آلوده به 120بخش سوختگی بیمارستان شفا کرمان، 

 توزیع بیماران 1جدول. پسودوموناس آئروژینوزا جدا گردید
دچار سوختگی را بر حسب سن و درصد سوختگی نشان می 

 43یت مردان و مربوط به جمع)  درصد64(مونه  ن77. دهد
بیشتر . مربوط به جمعیت زنان می باشد)  درصد34( نمونه

 سال 11بیماران آلوده به پسودوموناس آئروژینوزا در سنین بین 
سویه هاي  نتایج نشان دادند که .داشتند سالگی قرار 20تا 

ینوزا بیشترین مقاومت را در مقابل ژبالینی پسودوموناس آئرو
کمترین میزان . ز خود نشان دادندسفتازیدیم و سفوتاکسیم ا

مقاومت یا به عبارت دیگر، بیشترین میزان حساسیت نیز در 
  2نتایج کلی در جدول . شدمورد ایمی پنم و مروپنم دیده 

  . ارائه شده است

 بیماران دچار سوختگی بر حسب سن و درصد سوختگی) درصد(تعداد   توزیع .1جدول 
 

 بیمارانتعداد  <41 31-40 21-30 11-20 1-10 درصد سوختگی

30-1  )54( 7  )71(29  )58(21  )25( 4  )57( 8  )57(69  
40-31  )23( 3  )7( 3  )14( 5  )25( 4  )29( 4  )16(19  
50-41  )0( 0  )5( 2  )3( 1  )19( 3  )7( 1  )6(7  
50< )23( 3  )17( 7  )25( 9  )31( 5  )7( 1  )21(25  

  120)100(  14)100(  16)100(  36)100(  41)100(  13)100( تعداد کل
    

  در مقابل آنتی بیوتیک ها) MIC( ممانعت کنندگی از رشد غلظت حداقل. 2جدول 
 256 128  64  32 16 8  4 2 2>  بیوتیک آنتی

 1)83/0( 0 0 1)83/0( 1)83/0( 21)5/17( 15)5/12( 8)6/6(  73)8/60( ایمی پنم
 1)83/0( 0 1)83/0( 2)6/1( 2)6/1( 27)5/22( 14)6/11( 4)3/3( 69)5/57( مروپنم
 2)6/1( 3)5/2( 22)3/18( 23)19( 16)3/13( 15)5/12( 0 1)6/1( 38)6/31( آزترونام

 18)15( 41)1/34( 13)8/10( 7)8/5( 7)8/5( 7)8/5( 4)3/3( 18)15( 5)1/4( سفتازیدیم
 7)8/5(  46)3/38( 19)8/15( 18)15( 10)3/8( 4)3/3( 2)6/1( 11)1/9( 3)5/2( سفوتاکسیم

  
بـه عنـوان    )  درصـد  34( نمونـه    41 نمونه، تعداد    120وع  از مجم 

ــده    ــد کنن ــاکتري هــاي تولی ــف ب ــا الکتامازهــاي وســیع الطی  بت
ــکل( شــدند شناســایی ــیچ و)1ش ــا    ه ــه ه ــدام از نمون داراي ک

توجه به تاثیر بیشتر عـصاره      با   ).2شکل(   نبودند متالوبتاالکتاماز
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صاره نیـز   آویشن شیرازي بر روي سویه هاي استاندارد،  این عـ         
 37هاي ایزوله شده از بیماران اثر داده شـد کـه     بر روي باکتري  

حـساس بودنـد     میلی گرم بر میلی لیتـر    025/0ایزوله در غلظت    
ت نـشان  هـاي بـاالتر هـم مقاومـ      ایزوله حتـی در غلظـت  4ولی  
نتایج تاثیر هر سه عصاره در رقت هاي مختلف بـر روي           . دادند

   .ارائه شده است 5 و 4، 3هاي استاندارد در جداول  سوش
  

  بحث
 یک پاتوژن فرصت طلب پسودوموناس آئروژینوزا          

بوده که در افراد دچار نقص سیستم ایمنی ایجاد بیماري می 
 ، درصد66سفتازیدیم در مطالعه ما مقاومت نسبت به  .کند

  درصد5 مروپنم  ، درصد60 سفوتاکسیم  ، درصد42آزترونام 

مطالعات مختلف شیوع باالي از  .بود د درص3و  ایمی پنم 
در . مقاومت را در ایران و کشورهاي دیگر نشان می دهد

  در2003-2004تحقیقی که شاهچراغی و همکاران در سال 
 ،بخش سوختگی بیمارستان مطهري و توحید تهران انجام دادند

 96( پسودوموناس به داروهاي سفتازیدیممشخص شد که 
، )درصد 7/93( جنتامایسن ،)درصد 96( کانامایسین ،)درصد

 و ) درصد91( تتراسیکلین ،)درصد 4/93 (آمیکاسین
  ). 15 (می باشدمقاوم )   درصد7/86( سیپروفلوکساسین

   از هاي جدا شده بیوتیکی باکتري متأسفانه میزان مقاومت آنتی
  .کشورها بیشتر استسوختگی ها در ایران نسبت به سایر 

  هاي مختلف  بررسی اثر ضد میکروبی عصاره  متانولی آویشن شیرازي در غلظتنتایج حاصل از .3جدول
  2/3  6/1  8/0  4/0  2/0  1/0  05/0  025/0  نام سوش استاندارد

ESBL (PER+) +  +  +  +  +  +  +  +  
PAO1 -  -  -  -  -  -  -  -  
8821M +  +  +  +  +  -  -  -  

ATCC27853 -  -  -  -  -  -  -  - 
  .نشان دهنده عدم رشد باکتري در محیط می باشد ) -( ونشان دهنده رشد باکتري در محیط) +(

  
 هاي مختلف نتایج حاصل از بررسی اثر ضد میکروبی عصاره  متانولی مورد در غلظت .4جدول

  2/3  6/1  8/0  4/0  2/0  1/0  05/0  025/0  نام سوش استاندارد
ESBL (PER+) +  +  +  +  +  +  +  +  

PAO1 +  +  +  +  +  -  -  -  
8821M +  +  -  -  -  -  -  -  

ATCC27853 +  +  -  -  -  -  -  -  
  .نشان دهنده عدم رشد باکتري در محیط می باشد ) -(نشان دهنده رشد باکتري در محیط و) +(

  
  هاي مختلف نتایج حاصل از بررسی اثر ضد میکروبی عصاره متانولی اسپند در غلظت. 5 جدول
  2/3  6/1  8/0  4/0  2/0  1/0  05/0  025/0  نام سوش استاندارد

ESBL (PER+) +  +  +  +  +  +  +  +  
PAO1 +  +  -  -  -  -  -  -  
8821M +  +  +  +  +  +  +  -  

ATCC27853 +  +  +  +  +  +  -  -  
   می باشدعدم رشد باکتري درمحیطنشان دهنده )  -(  ورشد باکتري درمحیطنشان دهنده  : )+(

در بررسی کـه خـسروي و همکـاران در شـهر اهـواز                          
 درصد از نمونه ها مقـاوم      41ه بررسی،    نمون 100انجام دادند از    

مـشکالت بوجـود    با توجـه بـه اهمیـت     ).16( به ایمی پنم بودند   

آمده در درمان، بررسی عـصاره هـاي گیـاهی اهمیـت بیـشتري        
   .پیدا می کند
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  تست فنوتیپی تاییدي . 1شکل 

 
           E-test MBLبه کمک نوارهاي  شناسایی متالوبتاالکتاماز  .2 شکل

ــر روي             در      ــاثیر عــصاره مــورد ب مطالعــات مختلفــی ت
  ی آنیهاي مختلف انجام شده است و تاثیر ضد باکتریا     باکتري

 منصوري و همکاران نشان دادند که گیاه     ). 17(ثابت شده است  
در مطالعــه ). 18( رشــد اســتافیلوکوك را مهــار مــی کنــدمـورد 

 مورد در غالمحسینیان و همکاران مشخص شد که عصاره گیاه       
 E.coli میلی گرم بر میلی لیتر از رشـد بـاکتري   5/12غلظت 
K12   در گذشته از اسپند نیز بـه عنـوان         ). 13( می کند ممانعت

. مـی شـد   ضد عفونی کننده و ضد انگل استفاده هـاي فراوانـی            
لوئیدي از  ادانه این گیاه به دلیل وجود مجموعه اي از مواد آلک          

ص ضد میکروبی، ضـد قـارچی    داراي خوا  بتاکربولین ها    جمله
  در مطالعـه اي نـشان   ).14(باشـد  مـی و ضد انگل هاي روده اي   

کلروفرم، متانولی و   ( که تمام فراکشن هاي گیاه اسپند      ه شد داد
). 19(دارد  فعالیت خـوبی علیـه اسـتافیلوکوك اورئـوس           )غیره

 گـزارش دادنـد کـه آویـشن         2002 و همکاران در سال      البرزي
ودوموناس هـاي ایزولـه شـده از بیمـاران     شـیرازي بـر روي  پـس   

همچنـین شـریفی فـر و     ).20( بخش سوختگی موثر بوده اسـت   

همکاران نشان دادند کـه عـصاره آویـشن بـر روي سـویه هـاي        
استاندارد استافیلوکوك اورئوس و اشریشیاکلی موثر می باشـد       

ایاك و همکـاران اثـر چنـدین عـصاره گیـاهی بـر روي               ). 12(
ــاي  اطــراف  ــاکتري ه ــدان ب ــال( دهــان و دن ــه ) پریودنت از جمل

، گونه هاي پرووتال، کاپنوسـایتوفاگا     پورفیروموناس ژنژیوالیس 
و غیره را بررسی کردند که نتایج آنها استفاده از عـصاره هـاي             
گیاهی را در پیشگیري از بیماري هاي دهانی پیشنهاد مـی کنـد         

 اثر عـصاره هـاي مختلـف گیـاه     دپا و همکاران    همچنین  ). 21(
Salacia beddomei   ي مختلـف  را روي انواع بـاکتري هـا

  .)22(ند مشخص نمود
  

  نتیجه گیري
                یکــی از عوامــل بــاالي مقاومــت آنتــی بیــوتیکی در 
بیماران بخش سوختگی،  باکتري هاي تولید کننده بتاالکتامـاز          

 عصاره متانولی گیـاه آویـشن شـیرازي         .با طیف وسیع می باشد    
سبت به عصاره مورد و اسـپند بـر روي سـویه هـاي     اثر قوي تر ن  

ها با عـصاره     همچنین مقایسه اثرآنتی بیوتیک   . داشتاستاندارد  
هـاي   متانولی آویشن شیرازي نشان می دهد که بیـشتر بـاکتري           

 به این عـصاره حـساسیت بیـشتري نـسبت بـه آنتـی          ه،ایزوله شد 
در مجموع عصاره هـاي گیـاهی بـه علـت تهیـه              .دارند بیوتیک

 بـه  کمتـر، مـی تواننـد     عوارض جانبی  وسان، کم هزینه بودن  آ
 کـه  هـا اسـتفاده شـوند    ها در درمان عفونت    جاي آنتی بیوتیک  

در پایـان   . مـی باشـد   نیاز به تحقیق گـسترده و بررسـی بیـشتري           
پیشنهاد می شود که عالوه بر عصاره متـانولی گیاهـان فـوق، از         

بـراي  . اده شـود سایر فراکشن ها و اسـانس هـاي آنهـا نیـز اسـتف      
 فـوق بهتـر اسـت ایـن کـار در        ياثبات نهایی تـاثیر عـصاره هـا       

در .  نیـز انجـام شـود    سیستم هاي موجودات زنده آزمایـشگاهی     
هاي تولید کننده  بتاالکتامـاز   ضمن بهتر است در آینده باکتري 

در آزمایشگاه هاي بیمارستان شناسایی شده تـا داروي مناسـب           
  .توسط پزشکان تجویز گردد
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