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 )1گروه میکروب شناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران ،ایران

تاریخ پذیرش49/4/49:

تاریخ دریافت49/3/2 :

چیکده
مقدمه :سودوموناس آئروژینوزا از عوامل عمده عفونت های بیمارستانی می باشد .یکی از راه های توسعه داروهای ضد
میکروبی استفاده از گیاهان دارویی می باشد .با توجه به کاربرد گسترده گیاه گزنه و آویشن شیرازی در طب سنتی و اثرات بالقوه این
گیاهان قصد داریم اثرات ضد باکتریایی عصاره های استونی و متانولی آن ها را روی سودوموناس آئروژینوزا حاوی ژن های
متالوبتاالکتامازی  bla IMPو  bla VIMبررسی کنیم.
مواد و روش ها :این مطالعه روی زخم  448بیمار دچار سوختگی انجام شد .بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی با استفاده از
روش دیسک دیفیوژن صورت گرفت .برای تشخیص متالوبتاالکتاماز از روش ( CDDTایمی پنم -ایمی پنم )EDTA +و جهت
شناسایی ژن های متالوبتاالکتامازی از  PCRو  Sequencingاستفاده شد .حداقل غلظت ممانعت کنندگی از رشد( )MICآنتی
بیوتیک ها و عصاره ها به روش رقت در آگار تعیین و گزارش گردید.
یافته های پژوهش 83 :سویه به ایمی پنم مقاوم بودند که  48سویه با روش ( CDDTایمی پنم -ایمی پنم،)EDTA +
دارای آنزیم متالوبتاالکتاماز تشخیص داده شدند .از این تعداد  6سویه حاوی ژن  bla IMPبودند اما هیچ یک ژن  bla VIMرا
نداشتند .این مطالعه نشان داد که عصاره های متانولی و استونی گزنه و آویشن شیرازی روی سویه های سودوموناس آئروژینوزا تولید
کننده  IMPاثر داشتند.
بحث و نتیجه گیری  :شیوع سودوموناس آئروژینوزا تولیدکننده متالوبتاالکتاماز در بین بیماران باال بوده و نیز با توجه به
مقاومت باالی آنتی بیوتیکی ،استفاده از گیاهان دارویی از جمله گزنه و آویشن شیرازی می تواند اثر خوبی بر روی سویه های
سودوموناس آئروژینوزا داشته باشد .ولی معرفی آن به عنوان یک ترکیب ضد باکتریایی نیاز به تحقیقات وسیع تری دارد.

واژه های کلیدی :سودوموناس آئروژینوزا ،مقاومت آنتی بیوتیکی ،گزنه ،آویشن شیرازی ،متالوبتاالکتاماز
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میکروارگانیسم ها و کاهﺶ تاثیر در اثـر کـاربرد مـداوم
ایجـاد شده است( .)21درمان به وسیله گیاهان دارویی
در مقایسه با داروهای صناعی ،ارزان تر و آسان تر بوده
و عوارﺽ جانﺒی کمتری را به همراه دارد .از طرفی
تمایل مردم به مصرف داروهای گیاهی بیشتر از
داروهای شیمیایی است( .)23از جمله این گیاهان می
توان گیاه گزنه را نام برد .گزنه با نام علمی Urtica
 Dioicaجزو گیاهان شاخص خانواده Urticacease
می باشد( .)24تیره گزنـه شـامل گیاهـانی علفـی چند
سـاله بـه ارتفـاع  8-21سانتی متر است .بیشتر بخﺶ
های هوایی آن پوشیده از پـرز بوده و محل رویﺶ آن
شمال غرب و مرکز ایران می باشد .ترکیﺒـــات گزنــه
شـــامل ترکیﺒات آبدوست مانند فالوونوئیدها ،لکتـین،
پلـی سـاکاریدها ،اسید استیک و اسید بوتیریک
است( .)24گیاه گزنه بـه عنـوان گیـاه دارویـی از زمان
های بسیار دور مورد توجه قرار داشته است .به طوری
که در طـب سنتی ایران ،گزنه به عنوان داروی کمکـی
در درمـان دیابـت معرفـی شـده است .هم ﭽنین گیاه
گزنه به عنوان ضد التهاب ،ضــد درد ،کاهنده قند و
فشـارخـون ،بــی حــﺲ کننــده موضــعی و رفــع
کننده التهــاب پروستات به کار رفته است( .)24به
تازگی از ایـن گیـاه در درمان بیماری هـای عفـونی و
آرتریـت اســتفاده شده اســت .از دیگر کاربردهای
دارویی گزنه می توان به درمان عفونت مثانه و مجاری
ادراری ،بزرگ شدگی پروستات ،حساسیت فصلی و
درمان آکنه اشاره نمود( .)26در کشورهای اروپایی نیز از
گزنه به منظور کاهﺶ التهاب مفاصل و درمان آرتریت
روماتوئید استفاده می شود( .)26آویشن از قرن 26
رسماً به عنوان یک گیاه دارویی معرفی شده و در تمام
فارماکوپه های معتﺒر ثﺒت شده است .آویشن یا آویشم
گروهی از گیاهان تیره نعناع راسته المیل ها است که
شامل  3جنﺲ می باشد-2 :زاتاریاکه گونه ای از آن در
جنوب ایران موجود است و به آویشن شیرازی یا پهن
برگ معروف است-1 .زیزیفورا :است جنﺲ آویشن
باریک برگ گونه ای از آن است-3 .جنﺲ تیموس که
بسیار متنوعند  27گونه از آن گزارش شده که  24گونه
از آن ها متعلﻖ به ایران است .گونه ولگاریﺲ از این
جنﺲ به نام آویشن معمولی یا آویشن باغی است.

مقدمه
سودوموناس آئروژینوزا پاتوژن فرصت طلب و بسیار
مهم بیمارستانی است که مقاومت باالیی به بیشتر آنتی
بیوتیک ها دارد( .)2،1به همین جهت درمان عفونت
های ناشی از این باکتری همواره با مشکالت زیادی
روبرو بوده است( .)3،4سودوموناس آئروژینوزا از عوامل
اصلی مرگ و میر در افراد دچار نقص سیستم ایمنی،
بیماران دچار سوختگی شدید و افراد مﺒتال به فیﺒروز
سیستیک می باشد( .)6،6هم چنین این باکتری باعث
ایجاد سﭙتی سمی ،پنومونی ،انـدوکاردیت و عفونت
های دسـتگاه ادراری ،پوست ،گـوش و چـشم می
گردد( )7و به عنوان یک تهدید بسیار جدی برای
بیماران بستری در بیمارستان های سراسر دنیا به شمار
می آید( .)8درمان عفونت های ایجاد شده به وسیله
سودوموناس آئروژینوزا در افراد دچار سوختگی های
شدید بسیار مشکل است ،زیـرا این بـاکتری مقاومت
باالیی به اکثر آنتی بیوتیک های رایـﺞ دارد( .)6،7از
علل اصلی ایـن مقاومت تولید آنزیم های بتا الکتاماز
توسط این باکتری می باشد کـه هم کـالس  Aاین
گروه از آنزیم ها ،بتاالکتامازهــای وســیع الطیف
( ،)ESBLsو هم کالس  Bآن ،متالوبتاالکتامــاز
) ،)MBLدر سودوموناس آئروژینوزا یافت می شود(.)8
بتاالکتامازهای وسیع الطیف به وسـیله پالسـمیدها
کـد مـی شوند( )9و باکتری ها را به طیف وسیعی از
آنتی بیوتیک هـای خانواده سفالوسﭙورین و مونوباکتام
مقاوم می کنند( .)21هم ﭽنین متالوبتاالکتامازها بر
روی عناصر ژنتیکی(ترانسﭙوزون و پالسمیدها) وجود
دارند و قـادر بـه هیـدرولیز آنتـی بیوتیک های کارباپنم
و تقریﺒاً همه عوامـل دارویی بتاالکتـام بـا طیـف
وسـیع هستند( .)22اسـتفاده از گیاهان دارویی برای
درمان بیماری ها از زمان های بـسیار قـدیم رایﺞ بوده
است و بشر در طول سالیان دراز به اثرات مفید آن ها
پـی برده و از این گیاهان در جهت درمـان اسـتفاده
مـی کـرده است .با پیشرفت های زندگی شهری و
افـزایﺶ جمعیـت بـه تـدریﺞ از مصرف گیاهـان
دارویـی کاسـته و داروهـای شیمیایی جایگزین آن ها
شده اند که الﺒتـه بـا مـصرف ایـن داروهـــا نیـــز
مـــشکالتی از قﺒیـــل مقاومـــت روز افـــزون در
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سودوموناس آئروژینوزا مـورد ارزیـابی قـرار گرفتنـد.
سﭙﺲ کلنی های مشکوك از نظر رنﮓ ،تولیـد
پیگمـان ،بـوی محیط کشت و الم مـستقیم بـرای
مـشاهده باسـیل هـای گـرم منفـی بررســی شــدند.
جهــت تــشخیص قطعــی از تــست هــای
بیوشیمیایی معمول آزمایشگاهی شامل تست اکـسیداز،
تخمیـر قند ،رشد در دمای  41درجه سانتی گراد ،تست
حرکت و محیط  TSIاستفاده شد.
انجام روش دیسک دیفیوژن :حساسیت دارویی
ایزوله های تولیدکننده متالوبتاالکتاماز به روش انتشار
دیسک در آگار( )Disk diffusionبر اساس
رهنمودهای  CLSIتعیین گردید( .)27جهت جداسازی
سویه های حاوی متالوبتاالکتاماز از روش  CDDTبا
استفاده از دیسک ایمی پنم و ایمی پنمEDTA /
استفاده شد .برای انجام این آزمایﺶ ابتدا محلول
 EDTAنیم موالر با حل کردن  2/286گرم پودر
 EDTAدر  2111میلی لیتر آب مقطر تهیه و  PHآن
را با استفاده از  NaOHروی  8تنظیم و توسط اتوکالو
استریل شد .سﭙﺲ حجمی از محلول که حاوی 761
میکروگرم  EDTAبود به دیسک های ایمی پنم اضافه
و در انکوباتور خشک و در مرحله بعد سویه های مقاوم
به ایمی پنم بر روی پلیت حاوی مولر هینتون تلقیح
گردید .در ادامه یک عدد دیسک ایمی پنم 21
میکروگرمی که حاوی  761میکروگرم  EDTAبود با
فاصله مناسب درسطح پلیت قرار گرفت و به مدت 14
ساعت در  36درجه انکوبه شد .افزایﺶ قطر هاله عدم
رشد به میزان بیشتر یا مساوی  7میلی متر در اطراف
دیسک ایمی پنم حاوی  EDTAنسﺒت به دیسک
ایمی پنم به تنهایی نشان دهنده تولید آنزیم
متالوبتاالکتاماز توسط باکتری مورد نظر می باشد.

آویشن اثرات ضدعفونی کننده دارد .گاهی از اسانﺲ آن
از طعم تند و گرم ،به عنوان داروهای ضد تشنﺞ و ضد
روماتیسم آن در صنایع غﺬایی و از اثرات ضد عفونی
کننده آن در صنایع بهداشتی در تهیه صابون های
معطر یا در فرمول خمیر دندان ها و محلول های دهان
شویه استفاده می شود .از ترکیﺒات موجود در گیاه
آویشن ترکیﺒات فنولیک می باشد که از جمله آن ها به
کارواکرول ،تیمول ،اوژنول ،اشاره کرد( .)21اگر چه
مطالعات مختلفی در مورد اثر عصاره های گیاهی روی
سودوموناس آئروژینوزا انجام شده است؛ اما هیچ یک
تاثیر ضد باکتریایی گزنه و آویشن شیرازی را روی
ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا حاوی آنزیم های
متالو بتاالکتاماز نشان نداده اند .لﺬا این مطالعه به
منظور شناسایی ژن های متالو بتاالکتامازی bla IMP
و  bla VIMسودوموناس آئروژینوزا ،تعیین حداقل
غلظت ممانعت از رشد و بررسی اثر ضد باکتریایی
عصاره های متانولی و استونی گیاهان گزنه و آویشن
شیرازی بر سویه های بالینی و استاندارد سودوموناس
آئروژینوزا حاوی ژن های متالوبتاالکتامازی bla IMP
و  bla VIMانجام گردید.
مواد و روش ها
این مطالعه از مهر تا بهمن سال  2393بر روی
بیماران مراجعه کننده بـه بخـﺶ سوانح و سوختگی
بیمارستان مطهری شهر تهران انجام شد .به طوری که
از عمﻖ زخـم هـای حاصـل از سـوختگی که ترشح
داشتند و مشکوك به آلـودگی بودنـد نمونـه گیـری
انجام شد.
نمونه گیری و تــشخیص آزمایشگاهی :محـل
زخـم بیماران با سرم فیزیولوژی شسته و به وسیله یک
سواب استریل نمونه گیری انجام شد .سـواب هـا
داخـل محـیط انتقالی استوارت به آزمایشگاه میکروب
شناسی دانـشگاه علـوم پزشکی شهید بهشتی انتقال
یافتند و روی محـیط هـای سـیتریماید آگــار و مــک
کــانکی آگــار کــشت داده شــدند .محــیط هــای
کشت در داخل انکوباتور  37درجه سانتی گـراد بـه
مـدت  14ساعت نگهداری و بعـد از ایـن مـدت کلنـی
هـای رشـد یافتـه جهــت انجــام تــست هــای
تشخیــصی و افتراقــی از نظــر وجــود باکتری

تعیین حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد()MIC
آنتی بیوتیک ها :حساســیت ایزوله های سودوموناس
آئروژینوزا براساس حداقل غلظت مهارکننده رشد بـا
اسـتفاده از روش رقـت در آگار انجام شد .سﭙﺲ نیم
مک فارلنـد و محـیط هـای مـولر هینتــون آگــار
کــه دارای مقــدار مشخصــی آنتــی بیوتیک های
ایمــی پــنم ،مــروپنم ،سفﭙیم ،سفوتاکســیم،
ســفتازیدیم ،آمﭙی سیلین و پیﭙراسیلین/تازوباکتام بودند
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فارلند) به پلیت های حاوی عصـاره ها اضـافه و
مـدت  14ساعت در دمای  37درجه سـانتی گـراد
انکوبـه شد .سﭙﺲ نتایﺞ مورد بررسی قـرار گرفـت .در
نهایـت بعـد از اثـر عصـاره ها روی سوش های
استاندارد ،تاثیر این عصاره ها بـر باکتری های ایزوله
شده از بیماران سوختگی مورد بررسی قرار گرفت.
با توجه به نوع مطالعه توصیفی-کاربردی-تجربی
بـرای تجزیــه و تحلیـــل آمـــاری ،از برنامـــه
 MINITAB13اســـتفاده گردید.
یافته های پژوهش
از مجموع  448بیمار دچار سوختگی مراجعه کننده
به بیمارستان شهید مطهری تهران که مورد مطالعه
قرار گرفتند 211 ،نمونه آلوده به سودوموناس آئروژینوزا
جدا شد .از این میان  83سویه سودوموناس آئروژینوزا
مقاوم به ایمی پنم و  67/9( 48درصد) تولیدکننده
 MBLبودند .همه سویه های تولیدکننده MBL
سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به مروپنم ،ایمی پنم،
سفتازیدیم ،آمیکاسین ،توبرامایسین ،سیﭙروفلوکساسین،
آزترونام ،پیﭙراسیلن/تازوباکتام ،سفتریاکسون ،سفﭙیم و
کاربنی سیلین بودند .در حالی که  49درصد از ایزوله ها
مقاوم به جنتامایسین بودند 211 .درصد ایزوله ها
 MDRبودند(به بیﺶ از  3آنتی بیوتیک از کالس های
مختلف مقاوم بودند) .این باکتری از طریﻖ مکانیسم
های مختلفی نسﺒت به داروهای ضدمیکروبی مقاوم
می شود که تغییر نفوذپﺬیری میکروارگانیسم نسﺒت به
داروها ،پمپ افالکﺲ ،تغییر گیرنده برای داروها،
دستیابی به مسیرهای متابولیک فرعی و تولید آنزیم
های تخریب کننده داروها از آن جمله می باشد .از بین
مکانیسم های فوق ،تولید آنزیم های تخریب کننده
داروها از مهم ترین روش ها برای کسب فاکتور
مقاومت است که سﺒب تخریب داروی فعال می شود.
بخﺶ قابل توجهی از ژن های کدکننده این آنزیم ها
توسط عناصر متحرك ژنتیکی مانند پالسمید،
ترانسﭙوزون ها و باکتریوفاژها انتشار می یابند .در سال
های اخیر انتقال ژن های بسیاری از آنزیم های جدید
توسط اینتگرون ها توجه زیادی از محققین را به خود
جلب کرده است( .)28-12حداقل غلظت ممانعت کننده
از رشد( )MICآنتی بیوتیک های مختلف برای سویه

تهیه گردید .در مرحله بعد با استفاده از دستگاه
( Hand inoculatorsشرکت  )MASTعمــل
تلقــیح حــدود  21میکرولیتــر از سوسﭙانســیون
باکتری بر روی محیط های کشت مولر هینتون اگار
حاوی رقت های مختلف آنتی بیوتیکی انجام گردید.
بعد از  14ساعت و در دمای  37درجه سانتی گراد پلیت
ها بررسی شدند.
انجام روش  PCRو  :Sequencingروش PCR
برای شناسایی ژن های  blaVIMو  blaIMPدر سویه
های سودوموناس آئروژینوزا ایزوله شده با استفاده از
دما و پرایمرهای اختصاصی این ژن ها انجام گرفت.
 1/6میکرولیتر از  DNAاستخراج شده و 1/6
میکرولیتر از هر پرایمر به کیت PCR MASTER
(شرکت  Bionnerکره جنوبی) با حجم نهایی 11
میکرولیتر اضافه گردید .از سویه های سودوموناس
آئروژینوزا حاوی ژن های  blaVIMو  blaIMPبه
عنوان کنترل مثﺒت و از مارکر  211نوکئوتیدی برای
تایید وزن مولکولی استفاده شد .الکتروفورز نمونه ها در
ژل آگار  2درصد انجام و پﺲ از رنﮓ آمیزی با اتیدیوم
بروماید نتایﺞ با دستگاه  )BIO-RAD( Gel docبا
نور  UVمشاهده گردید .محصول  PCRبا استفاده از
کیت شرکت  Bionnerساخت کشور کره جنوبی
خالص سازی و برای تایید به شرکت مﺬکور فرستاده
شد.
عصاره گیری :عصاره گیاه های گزنه و آویشن
شیرازی به روش خیساندن تهیه و  11گرم از پودر هر
یک از گیاهان به طور جداگانه و همراه با متانول
واستون به مدت  14ساعت در تاریکی گﺬاشته شد.
سﭙﺲ صـاف و در حـرارت آزمایشـگاه قـرار گرفت
تـا خشــک شــود و تــا زمــان انجــام آزمایشــات
در دمــای  11درجه سانتی گراد نگهداری شد.

تعیین حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد()MIC
عصاره ها :ابتــدا عصــاره گزنه و آویشن شیرازی در
 DMSOحــل گردید و سﭙﺲ مقدار معینی از محلول
های تهیه شـده بـه محـیط هـای مولر هینتـون آگـار
اضـافه شد .محـیط هـای حـاوی هر یک از عصاره ها
در داخل پلیت های استریل پخﺶ گردید .برای انجام
 21 MICمیکرولیتر از سوسﭙانسیون(معادل نیم مک
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به عنوان  VIMمثﺒت گزارش نشد .هم چنین حداقل
غلظت ممانعت کننده از رشد( )MICعصاره های
متانولی و استونی گیاهان گزنه و آویشن شیرازی برای
سویه های تولیدکننده  IMPبرحسب میلی گرم بر میلی
لیتر( )mg/mlتعیین گردید(جدول شماره .)1

های تولیدکننده  IMPبرحسب میکرو گرم بر میلی لیتر
( )µg/mlتعیین شد(جدول شماره  .)2تست PCR
جهت شناسایی بتاالکتامازهای( bla IMP )587bpو
) bla VIM (382bpتوسط پرایمرهای  IMPو
VIMبا توالی نوکلوتیدی ارائه شده در جدول شماره 3
انجام شد .شﺶ نمونه  IMPمثﺒت ولی هیچ نمونه ای

جدول شماره  .1حداقل غلظت ممانعت کنندگی از رشد( )MICآنتی بیوتیک ها برای سویه های
سودوموناس آئروژینوزا تولیدکننده IMP
آنتی بیوتیک
ایمی پنم
مروپنم
سفیﭙیم
سفتازیدیم
سفوتاکسیم
آمﭙی سیلین
پیﭙراسیلین/تازوباکتام
سفتریاکسون

FSH47IMP

FSH42IMP

FSH40IMP

FSH28IMP

FSH22IMP

FSH2IMP

218
64
218
≥166
≥166
≥166
≥166
≥166

218
64
218
≥166
≥166
≥166
≥166
≥166

218
64
218
≥166
≥166
≥166
≥166
≥166

218
64
218
≥166
≥166
≥166
≥166
≥166

218
31
218
≥166
≥166
≥166
≥166
≥166

218
64
218
≥166
≥166
≥166
≥166
≥166

جدول .2حداقل غلظت ممانعت کنندگی از رشد ( )MICعصاره ها برای سویه های سودوموناس آئروژینوزا تولید کننده IMP

سویه سودوموناس آئروژینوزا
FSH2IMP
FSH22IMP
FSH28IMP
FSH40IMP
FSH42IMP
FSH47IMP
ATCC27853

نام پرایمر
VIM-F
VIM-R
IMP-F
IMP-R

آویشن شیرازی
عصاره استونی عصاره متانولی
6 /16
6 /16
6 /16
6 /16
6 /16
6 /16
6 /16
6 /16
6 /16
6 /16
6 /16
6 /16
2 /66
2 /66

گزنه
عصاره استونی عصاره متانولی
1 /6
2 /16
1 /6
2 /16
1 /6
2 /16
1 /6
2 /16
1 /6
2 /16
1 /6
2 /16
2 /66
2 /66

جدول .3توالی نوکئوتیدی پرایمرها
توالی نوکلئوتیدی
5′-GTTTGGTCGCATATCGCAAC-3′
5′-AATGCGCAGCACCAGGATAG-3′
5′- GAAGGCGTTTATGTTCATAC-3′
5′-GTATGTTTCAAGAGTGATGC-3′

دلیل تولید آنزیم های متالوبتاالکتاماز با مشکل روبرو
است؛ زیرا سویه های سودوموناس آئروژینوزا حاوی این
آنزیم ها قادرند تقریﺒاً تمامی آنتی بیوتیک های
بتاالکتام را هیدرولیز کنند و همواره از علل اصلی مرگ

بحث و نتیجه گیری
سودوموناس آئروژینوزا یک پاتوژن فرصت طلب
است که در افراد با نقص سیستم ایمنی بیماری ایجاد
می کند .درمان عفونت های ناشی از این باکتری به
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باشند( .)16در سال  ،1117بهزادیان نژاد در دانشگاه
تربیت مدرس با انجام آزمایﺶ  PCRو Etest MBL
روی  216سویه سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از
نمونه های بالینی بیمار ان غیر سوختگی در بیمارستان
بقیه اله و شریعتی نشان دادند که هشت سویه(22
درصد) از  71سویه مقاوم به ایمی پنم تولیدکننده
متالوبتاالکتاماز هستند و هر هشت سویه حامل ژن
 VIMبودند( .)17الﺒرزی و همکاران در سال 1111
گزارش دادند که آویشن شیرازی بر روی سودوموناس
های جدا شده از بخﺶ سوختگی موثر می باشد(.)18
میثاقی و آخوندزاده در سال  1117اثر غلظت های
مختلف اسانﺲ آویشن شیرازی ،نیسین و  PHرا روی
باکتری باسیلوس سرئوس مطالعه کرده و نشان دادند
که اسانﺲ آویشن شیرازی دارای اثر سینرژیسم با
نیسین بوده و این اثر با کاهﺶ  PHافزایﺶ می
یابد( .)19با توجه به اهمیت مشکالت به وجود آمده در
درمان ،بررسی عصاره های گیاهی اهمیت بیشتری پیدا
کرده است .نتایﺞ تحقیﻖ پرواستوس و همکاران نشان
داد که عصـاره متـانولی گزنـه بر باکتری های
استافیلوکوکوس اورئوس ،باسیلوس سرئوس ،لیستریا
مونوسایتوژنز اثر ضدمیکروبی قوی دارد( .)31کاوالی و
همکاران در سال  1113تــاثیر عصــاره اتــانولی
گزنــه را روی سودوموناس آئروژنوزا ،اشرشیاکلی و
استافیلوکوکوس اورئوس به اثﺒات رساندند( .)32تفاوت
در تاثیر عصـاره هـای گیـاهی بـر بـاکتری هـا بـه
عوامـل مختلفی بستگی دارد که از آن میـان مـی
تـوان بـه نوع گیــاه ،منطقـه جغرافیـایی رویﺶ گیاه،
روش خشــک کــردن گیــاه ،غلظت عصاره و نوع
حالل اشاره نمود .الﺒرزی و همکاران در مطالعه ای در
سال  1111نشان دادند که آویشن شیرازی روی سویه
های سودوموناس آئروژینوزا ایزوله شده از بیماران
بخﺶ سوختگی موثر بوده است( .)31هم چنین شریفی
فر و همکاران نشان دادند که عصاره گیاه آویشن
شیرازی روی سویه های استاندارد استافیلوکوکوس
اورئوس و اشرشیاکلی موثر می باشد(.)21

و میر به ویژه در بیماران مﺒتال به سوختگی های شدید
می باشد( .)11بر اساس مطالعات اپیدمیولوژیک انجام
شده در سراسر جهان ،اثﺒات شده است که میزان شیوع
الگوهای مختلف مقاومت به ویژه ژن های کدکننده
آنزیم های متالوبتاالکتاماز در سویه های سودوموناس
آئروژینوزا ،به علت این که روی پالسمید و اینتگرون
قرار دارند ،از منطقه ای به منطقه دیگر و حتی بین
بیمارستان های مختلف یک ناحیه جغرافیایی می تواند
متفاوت باشد( .)13نتایﺞ مطالعه ما نشان داد که 83
ایزوله به ایمی پنم مقاوم بود که از این میان مشخص
شد  48ایزوله حاوی متالوبتاالکتاماز بودند .در این
مطالعه تمامی سویه های حاوی متالوبتاالکتاماز به آنتی
بیوتیک های ایمی پنم ،مروپنم ،آمیکاسین ،کاربنی
سیلین ،آزترونام ،سیﭙروفلوکسازین ،سفتازیدیم،
سفوتاکسیم مقاومت نشان دادند .متاسفانه میزان
مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های جدا شده از
سوختگی در ایران نسﺒت به سایر کشورها بیشتر است.
در مطالعه فاضلی و همکاران در شهر اصفهان(سال
 ،)2387همه ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا به
سفتازیدیم و تیکارسیلین مقاومت نشان دادند و نیز
میزان مقاومت به آنتی بیوتیک های ایمی پنم،
پیﭙراسیلین و سیﭙروفلوکسازین  94درصد گزارش
شد( .)14در مطالعه میرصالحیان و همکاران میزان
مقاومت سویه های سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از
بیماران مﺒتال به سوختگی  76درصد نسﺒت به ایمی
پنم مقاومت گزارش شد( .)13در مطالعه انجام شده
توسط در سال  2386بر  Shahcheraghiبر روی 361
سویه سودوموناس آئروژینو زا جدا شده از نمونه های
بالینی بیماران غیر سوختگی در بیمارستان های امام
خمینی و مرکز طﺒی کودکان نشان داد که  3درصد از
سویه ها ،تولیدکننده آنزیم متالوبتاالکتاماز هستند(.)16
در سال  Khosrav ،1117در اهواز با انجام آزمایﺶ
 MBL ، PCR، Etestروی  211سویه سودوموناس
آئرو ژینوزا نشان داد که هشت سویه( 29/6درصد) از
 42سویه مقاوم به ایمی پنم تولیدکننده متالوبتاالکتاماز
هستند و هر هشت سویه حامل ژن  VIMمی
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Investigating the Antibacterial Effect of Methanol and Acetone
Extracts of Urtica Dioica and Zataria Multiﬂora against
Metallo Beta-lactamase Producing
Pseudomonas aeruginosa
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Abstract
Introduction: Pseudomonas aeruginosa is a
major cause of nosocomial infections.
Different mechanisms of drug resistance
and acquired-resistance genes from other
bacteria, caused the treatment of infections
of this opportunistic pathogen with serious
problems. So even with the newer
antibiotics, the treatment has failed. The use
of medicinal plants is one way to develop
antimicrobial agents. Given the widespread
use of Urtica Dioica and Zataria
multiﬂoraherbs in traditional medicine and
the potential effects against many infectious
agents are going to eveluate the
antibacterial effect of methanoland acetone
extracts of Urtica Dioica and Zataria
multiﬂora against metallo beta-lactamase
producing Pseudomonas aeruginosa carring
bla VIM and bla IMP genes.

minimum inhibitory concentration of
methanol and acetone extracts of Urtica
Dioica and Zataria multiﬂora herbs were
donebased on agar dilution method.
Findings: Among 83 imipenem resistant
P.aeruginosa strains, 48 (57.9%) isolates
produced MBL. PCR and sequencing
methods confirmed that these strains were
blaIMP-1positive genes, whereas none were
positive for bla (VIM) genes. Hospitalized
burn patients with MBL-producing
P.aeruginosainfection had 4/48 (8.3%)
mortality rate. It was demonstrated that
Urtica Dioica and Zataria multiﬂora
extracts had a significant antibacterial effect
on regular and IMP-producing P.
aeruginosa strains.
Discussion & conclusions: Prevalence of
MBL-producing Pseudomonas aeruginosa
strains among patients is high. Also due to
high resistance of chemical drugs, the use
of medicinal plants such as Urtica Dioica
and Zataria multiﬂora can be a better
alternative for treatment, which requires
further studies. In this study the extracts of
U.dioica and Z. multiﬂora had a high
antibacterial effect against β-lactamase
producing P. aeruginosa isolates.

Materials & methods: This study was
performed from October to February year
2014 on 448 burn patients hospitalized in
Shahid Motahari Hospital, Tehran. For all
MBL-producing
strains,
antibiotic
resistance by disk diffusion method were
done according to CLSI guidelines.CDDT
method for detection of MBL and PCR and
Sequencing methods for Identification of
metallo beta-lactamase gene, bla IMP and
bla VIM,were used. The minimum
inhibitory concentrations of antibiotics
meropenem,
cefepime,
ceftazidime,
cefotaxime,
ampicillin,
piperacillin/
tazobactam and
ceftriaxoneand the
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