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Abstract
Background: Because most bacteria responsible for hospital infections are resistant to common antibiotics,
the tendency to produce effective and nontoxic anti-microbial drugs have increased. Therefore, it is attempted
to substitute antibiotics with natural products, such as nanoparticles and plant extracts. The aim of this study
was to investigate the synergistic antibacterial effects of silver nanoparticles with extracts of nettle and shallot
plants against multi drug resistant (MDR) kebsiella.
Materials and methods: Of 360 clinical samples, 112 kebsiella were isolated from ICU hospitalized patients.
The klebsiella isolates were identified by biochemical tests. The antibiotic susceptibility of isolates was
determined using disc diffusion method. Minimum inhibitory concentration of silver nanoparticles, nettle and
shallot extracts against resistant isolates was assessed by broth microdilution method and their synergitic
effects were determined using checkerboard method. Also the fractional inhibition concentration (FIC) was
calculated.
Results: The silver nanoparticles were more effective than plant extracts against MDR isolates. The use of
silver nanoparticles and shallot extract together led to synergistic effect on both MDR klebsiella isolate and
Klebsiella pneumoniae ATCC 1290. In addition, the use of the silver nanoparticles and nettel extract led to
synergistic effect on MDR isolate of klebsiella and additive effect ATCC isolate.
Conclusion: Due to good antibacterial effect of AgNPs, shallot and nettle extracts on resistant klebsiella
isolates and their affordable production, they can be exploited in addition to antibiotic treatments.
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سینرژیسم نانو ذرات نقره با گزنه و موسیر علیه کلبسیال

Original
Article

دوره  ،92شماره  ،9تابستان  ،28صفحات  111تا 141

اثر سینرژیسم ضدباکتریایی نانوذرات نقره با عصاره گیاهان گزنه و موسیر علیه
کلبسیالی مقاوم به چند دارو ( )MDRجدا شده از بیماران بخش مراقبتهای ویژه
مهسا دادگر ،2اکرم سادات طباطبایی بفرویی ،1سارا مینائیان

1دانش آموخته کارشناسي ارشد ،گروه زیست شناسي ،واحد تهران شرق ،دانشگاه ازاد اسالمي ،تهران ،ایران
 9استادیار ،گروه زیست شناسي ،واحد تهران شرق ،دانشگاه ازاد اسالمي ،تهران ،ایران
 1استادیار ،مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبي ،پژوهشکده ایمونولوژی و بیماریهایي عفوني ،دانشگاه علوم پزشکي ایران ،تهران ،ایران

چکیده
سابقه و هدف :به دلیل اینکه بیشتر باکتریهای مولد عفونتهای بیمارستاني به انتيبیوتیکهای رایج مقاوم هستند ،گرایش به تولید
محصوالت ضد میکروبي موثر و غیرسمي طبیعي مانند نانوذرات فلزی و عصارههای گیاهي افزایش یافته است .مطالعه حاضر ،بررسي اثر
سینرژیسم ضدباکتریایي نانوذرات نقره با عصاره گیاهان گزنه و موسیر علیه کلبسیالی مقاوم به چند دارو از بیماران بخش مراقبتهای
ویژه را مورد هدف قرار داد.
روش بررسی :از  161نمونه بالیني 119 ،ایزوله کلبسیال جداسازی شدند .ایزوله های کلبسیال توسط تستهای بیوشیمیایي شناسایي شدند.
حساسیت آنتي بیوتیکي ایزولهها با استفاده از روش دیسک دیفیوژن تعیین شد .حداقل غلظت بازدارندگي نانو ذرات نقره ،عصاره گزنه ،و عصاره
موسیر علیه ایزوله های مقاوم با روش براث میکرودایلوشن سنجیده شد .اثر سینرژیسم ضدمیکروبي نانوذرات نقره با عصاره گیاهان گزنه و موسیر
با روش چکربورد تعیین شد .شاخص غلظت مهاری نسبي ( )FICنیز محاسبه شد.
یافتهها :تاثیر بیشتر نانوذرات نقره ،نسبت به عصارههای گیاهي ،علیه ایزولههای کلبسیالهای  MDRمشاهده شد .استفاده توام نانوذرات نقره و
عصاره موسیر علیه کلبسیالهای  MDRو سویه کلبسیال استاندارد  ATCC 1921اثر سینرژیسمي داشت .عالوه بر آن ،استفاده توام نانوذرات نقره
و عصاره گزنه علیه ایزوله کلبسیالی  MDRاثر سینرژیسمي و علیه سویه کلبسیال استاندارد  ATCC 1921اثر افزایندگي داشت.
نتیجهگیری :به دلیل اثر ضدمیکروبي خوب نانوذرات نقره ،عصاره موسیر وعصاره گزنه علیه ایزولههای مقاوم کلبسیال و تولید مقرون به
صرفهشان ،ميتوان از آنها نیز عالوه بر آنتيبیوتیکها بهره برداری کرد.
واژگان کلیدی :نانوذرات نقره ،عصاره موسیر ،عصاره گزنه ،کلبسیال ،مقاوم به چند دارو.

مقدمه

2

عفونت بیمارستاني به عفونتي اطالق ميشود که بیمار در زمان
بستری و در دوره کمون دچار آن نباشد و از  48تا  29ساعت
بعد از بستری به آن مبتال شود و به صورت محدود یا منتشر
و در اثر واکنشهای بیماری زای مرتبط با خود عامل عفوني یا
سموم آن در بیمارستان ایجاد شود ( .)1میکروارگانیسمها در

بیمارستان از طریق تماس با ناقلین و قطرات معلق در هوا
انتقال ميیابند ( .)9کودکان کم سن و نارس و افراد دارای
بیماریهای زمینهای مستعد ابتال به عفونت بیمارستاني
هستند ( .)1اگرچه بخش مراقبتهای ویژه ) 5 ،(ICUتا 11
درصد تختهای بیمارستاني را شامل ميشود ،اما بیشتر از
 %91عفونتهای بیمارستاني در  ICUایجاد ميشود .همچنین
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دوره   12شماره   1تابستان 28

مواد و روشها
مواد و محیطهای کشت
ســـوش میکروبي کلبســـیال  ATCC1921از ســــازمــان
پژوهشهای علمي صنعتي ایران تهیه شد .عصارههای موسیر و
گزنه از شرکت ابن ماسویه تهیه شدند .نیترات نقره ،سدیم بور
هیدرات و محیط های کشـــت نوترینت آگار ،نوترینت براث ،و
مولر هینتون آگار از شــرکت  merck Germanyتهیه شــدند.
دی سکهای آنتي بیوتیک از شرکت MAST disck, England
تهیه شدند.
جمع آوری نمونه ،جداسازی و شناسایی
این مطالعه توصـــیفي  -مقطعي در بیمارســـتان آموزشـــي
درماني ر سول اکرم (ص) تهران در فا صله زماني مهر  1125تا
شهریور  1126انجام شد .نمونهها از میني بال بیماران ب ستری
و متصـــل به ونتیالتور در بخشهای مراقبت ویژه بیمارســـتان
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عــالوه بر گیاهان دارویي ،امــروزه کاربرد نانــوتکنولــوژی
در پزشــکي و خــواص منحصــر بــه فــرد نانوذرات فلــزی،
بسیار مورد توجه قرار گرفته است .از مزایای نانوذرات بر آنتي
بیوتیکها ميتوان تاثیر بر روی دامنه وسیعي از
میکروارگانیسمها ،مقاوم نشدن باکتریها نسبت به نانوذرات و
نداشتن اثر سوء بر روی سلولهای انساني را برشمرد ( .)12به
عالوه ،نانوذرات فلزی به دلیل باال بودن نسبت سطح به
حجمشان ،سطح تماس بیشتری را با باکتریها برقرار کرده،
بنابراین تاثیر آنها در از بین بردن باکتریها بیشتر است .به
همین خاطر از نانودرات برای بررسي خاصیت آنتي باکتریال
استفاده ميشود .به نظر ميرسد که از میان نانوذرات فلزی،
نانوذرات نقره ،نقش مهمي را درمقابله با میکروبهای مقاوم
درآینده بازی خواهند کرد ( .)18از خاصیت ضد میکروبي
نانوذرات نقره برای از بین بردن طیف وسیعي از باکتریها،
مخمرها ،قارچها و ویروسها استفاده ميشود ( .)12تحقیقات
نشان ميدهند که خاصیت باکتری کشي نقره به دلیل آسیب
هایي است که در غشا سلولي باکتریها ایجاد ميکند (.)91
با توجه به اینکه تحقیقات گذشته نشان دادهاند استفاده
ترکیبي از عوامل ضد میکروبي نسبت به استفاده از هر یک از
عوامل به تنهایي دارای خاصیت میکروب کشي بیشتری است
( ،)91در این پژوهش اثر ضد میکروبي نانو ذرات نقره ،عصاره
موسیر و عصاره گزنه به تنهایي و به صورت ترکیبي بررسي
شد؛ همچنین وجود اثر سینرژیسم بین آنها با استفاده از
حداقل غلظت مهاری مشترک ( )FICمورد پژوهش قرار گرفت.
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این عفونتها باعث افزایش مورتالیته (مرگ و میر) و هزینهها
ميشوند (.)4
کلبسیال پنومونیه ،باکتری گرم منفي از خانواده انتروباکتریاسه
است که اغلب در مجاری تنفسي فوقاني و مجرای گوارشي
یافت ميشود و یکي از شایعترین عوامل ایجاد عفونتهای
بیمارستاني است ( .)5این باکتری شامل گونههای مختلفي
است که کلبسیال پنومونیه مهمترین گونه آن است که باعث
پنوموني ،عفونت دستگاه ادراری و عفونت بیمارستاني ميشود
( .)2 ,6اگرچه این باکتری فلورنرمال دهان ،پوست و روده
است ،اما ميتواند از طریق آسپیراسیون به ریهها راه یابد و
موجب پنوموني شود .پنوموني کلبسیالیي در افراد بستری در
بیمارستان و افراد دارای ضعف ایمني دیده ميشود؛ بنابراین
مقاومت آنتي بیوتیکي در این باکتری تهدیدی جدی محسوب
ميشود .کلبسیال پنومونیه عامل  5تا  2/5درصد عفونتهای
بیمارستاني است (.)8
پس از گذشت دهههای بسیار از نخستین بیماری که با آنتي
بیوتیک درمان شد به دلیل شــیوع بــاالی عفونتهای
بیمارستاني و بــروز مقاومــت بــه آنتــي بیوتیــکهــای
مصرفــي در باکتــریهای مولد آن ،عفونتهای بیمارستاني
به یک تهدید جدی تبدیل شدهاند ( .)2به همین خاطر امروزه
سعي ميشود برای جلوگیری از این مشکل از روشهای جدید
در درمــان عفونتهای ناشــي از ایــن باکتــری استفاده
شود و دانشمندان به مطالعه درباره مواد طبیعي دارای خاصیت
آنتي باکتریال بیشتر و عوارض جانبي کمتر مانند عصارههای
گیاهي و نانوذرات فلزی عالقه نشان دهند .بنابراین ،پیش بیني
ميشود که آنها جایگزین مناسبي برای آنتي بیوتیکها با اثر
کمتر و عوارض جانبي بیشتر باشند (.)11
موسیر ) (shallotبا نام علمي  Allium hertifoliumمتعلق به
جنس  Alliumو خانواده الله سانان  liliaceaeیکي از گیاهان
دارویي مهم دارای خاصیت آنتي باکتریال است ( .)11موسیر
به دلیل دارابودن ترکیبات ارگانوسولفور و دی آلیل سولفید و
دی آلیل دی سولفید دارای خاصیت ضدباکتریایي است (,19
 .)11عصاره گیاهان گونه  Alliumباعث کاهش جذب اکسیژن،
کاهش رشد ارگانیسم ،مهار ساخت لیپید و پروتئین و اسید
نوکلئیک و تخریب غشا ميشود ( .)14گزنه ،دیگر گیاه دارویي
مهم از جنس  Urticaو گونه  Dioticaاست .گزنه دارای
ساپونین است که فعالیتهای دارویي آن مانند اثر آنتي
بیوتیکي علیه باکتریهای گرم مثبت و منفي گزارش شده
است (.)16 ،15
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آزمون تعیین حساااساا یت آنتی بیوتیکی ایزو له های

کلبسیال

تهیه نانوذرات نقره
 111میلي لیتر نیترات نقره ( 1/111 )AgNO3موالر و 111
میلي لیتر ســـدیم بور هیدرات ( 1/111 )NaBH4موالر تهیه
شد و به مدت  11تا  91دقیقه اجازه داده شد تا سرد شوند.
ســدیم بور هیدرات در حمام آب گرم قرار گرفت و نیترات نقره
به صورت قطره قطره اضافه شد و همزمان با سرعت باال همزده
شــد تا به رنز زرد ،ســپس تیره رنز و همگن شــود و به طور
همزمان از حمام اولترا سونیک نیز استفاده شد .سپس به ظرف
شــیشــهای تیره منتقل شــد و برای انجام آنالیزهای بعدی در
یخچال نگهداری شــد .همچنین اندازه و شــکل نانوذرات نقره
تولید شده با تکنیک میکروسکوپ الکتروني scanning ( SEM
 )electron microscopeبررسي شد (.)91

گز نه ،عصاااره موساایر و نانوذرات نقره به روش برا
میکرودایلوشن
در ای ـ ـن مرحل ـ ـه از روش براث میکرودایلوشن بر اس ـ ـاس
پروتکــل ( CLSI )9116جهــت تعیین حــداقــل غلظــت
بازدارندگي ) (MICعصارههای گزنه و موسیر و نانــوذره نقــره
اســتفاده شــد .بدیــن ترتیــب کــه رقــتهای -1/118
 4/4میلي گرم بر میلي لیتر از عصـــاره موســـیر و ر قت های
 9/8 – 1/115میلي گرم بر میلي لیتر از عصــــاره گز نه و
رقتهای  1/12 – 51میلي گرم بر میلي لیتر از نانوذرات نقره
تهیــــــه شــــــد 111 .ماکرولیتر از سوسپانسیون میکروبي به
محیط مولر هینتون براث حاوی غلظتهای مختلف از عصــاره
موســیر ،عصــاره گزنه و نانوذرات نقره افزوده شــد .پلیتها به
مدت  94ســـاعت در انکوباتور شـــیکردار با دمای  12درجه
سانتيگراد قرار داده شدند .پس از  94ساعت  MICبا استفاده
از دســتگاه االیزا ریدر (  )USA, Bio Tekدر طول موج 611
نانومتر تعیین شد (.)94
برهمکنش ضد میکروبی ترکیب عصاره هر یک از گیاهان
گزنه و موساایر با نانو ذرات نقره به روش رقیس سااازی
چکربورد
برای بررســي برهمکنش ضــد میکروبي هر یک از عصــارههای
گ یاهي گز نه و موســـیر در ترک یب با نانوذرات نقره از روش
چکربورد اســـتفاده شـــد ( .)95,96در این روش به هر چاهک
پلیــت  26خــانــهای  51مــاکرولیتر از هر یــک از ترکیبــات
ضــدمیکروبي افزوده شــد .هر ردیف افقي به ســری رقت یک
ترکیبات ضـــد میکروبي و هر ردیف عمودی به ســـری رقت
ترکیب ضد میکروبي دیگر اخت صاص داده شد .در ادامه به هر
چاهک  111ماکرولیتر سو سپان سیون میکروبي افزوده شد .هر
پلیت حاوی کنترل های مثبت و منفي بود .چاهک های کنترل
مثبت حاوی ســـوســـپانســـیون باکتری و محیط کشـــت و
چا هک های کنترل منفي حاوی ر قت های ترکی بات ضــــد
میکروبي و محیط کشــت بدون باکتری بود .ســوســپانســیون
باکتریایي در تماس با ســری رقتهای
 )1/141 – 1/4از ع صاره گزنه،

–2 MIC

–2 MIC

1
16
1

1

16

(mg/ml

(1/55 mg/ml

–  )1/112از ع صاره مو سیر و – 6/95 mg/ml( 16 – 2 MIC
 )1/148از نانوذرات نقره به تنهایي و به صــورت ترکیبي قرار
گرفت .سپس پلیتها  94ساعت در دمای  12درجه سانتيگراد
گرماگذاری شــدند .نتایج حاصــل از این آزمون با اســتفاده از
فرمول زیر و محاسبه غلظت بازدارنده کسری( )FICبیان شد.
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تعیین حساسیت ایزولهها نسبت به آنتي بیوتیکهای مختلف با
اســتفاده از روش انتشــار دیســک در آگار (کربي بایر) مطابق با
د ستورالعمل مو س سه ا ستاندارد بالیني و آزمای شگاهي (9111
 )CLSIانجام شد ( .)99بدین صورت که مایع تلقیح استاندارد
شده (کدورتي معادل  1/5مک فارلند) ایزولههای مورد مطالعه
در محیط کشــــت مولرهینتون ا گار تلقیح شــــد .ســـپس
دیســـک های آنتي بیوت یک که شـــا مل آنتي بیوت یک های
سیپروفلوک سا سین ( ،)5µgایمي پنم ( ،)11 µgآمپي سیلین
ســـول باک تام ( ،)11+11 µgمروپنم ( ،)11 µgتری متوپریم
سولفامتوک سازول ( ،)95µgجنتامای سین ( ،)11 µgکلی ستین
( ،)11 µgسفازیدیم ( ،)11µgآمیکاسین ( ،)11 µgسفوتاکسیم
( ،)11µgو پیپراســـیلین تازوباکتام ( )111 µg + 11 µgدر
فواصل مشخص روی محیط کشت قرار داده شدند و پلیتها به
مدت  16-18ساعت در دمای 12درجه سانتي گراد گرماگذاری
شدند .پس از گذ شت زمان گرماگذاری ،قطر هاله عدم ر شد به
وســیله خط کش اندازه گیری و تفســیر آن با توجه به جدول
 CLSIبرای اشرشیاکلي صورت گرفت .سویه استاندارد کلبسیال
پنمونیه ATCC1921نیز عنوان کنترل مثبت در نظر گرفته
شد.

تعیین حداقل غلظت بازدارندگی ) (MICبرای عصاااره
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جمعآوری و در محیطهای نوترینت آگار و شکالت اگار کشت
داده شدند و به مدت  94ساعت دردمای  12درجه سانتي گراد
گرماگذاری شدند .کلونيهای مشکوک به کلبسیال با استفاده از
ت ستهای بیو شیمیایي متداول ،شامل آزمایش احیاء نیترات،
مت یل رد -وژپروســـکوور ( ،)MR-VPبررســـي تول ید - H2S
اندول -حرکت ( )SIMو سیمون سیترات ( ،)CSاوره و تخمیر
گلوکز در محیط تریپل شوگر ایرن اگار ( ))TSIتایید شدند.
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𝑒𝑛𝑜𝑙𝑎 𝐵 𝐶𝐼𝑀

𝑒𝑛𝑜𝑙𝑎 𝐴 𝐶𝐼𝑀

=

Sum FIC A,B

:Sum FIC A,Bمجموع غلظت بازدارندگي کسری عصاره گیاهي
و نانوذرات نقره
:MIC Aحداقل غلظت بازدارندگي عصاره گیاهي
: MIC Bحداقل غلظت بازدارندگي نانوذرات نقره

درصد مقاومت ایزولههای کلبسیال در جدول  1آمده است.
جدول  .2درصد مقاومت ایزوله ها نسبت به آنتي بیوتیکها
آنتي بیوتیکها

حساس

نیمه
حساس

Piperacilin Tazobactam
)(PTZ110

% 22/22

_

Cefotaxim
)(CTX30
Amikacin
)(AN30

% 29/52

_

99/99
%
% 2/4

% 81/48

_

Ceftazidime
)(CAZ30

% 88/88

_

Colistin
)(CL10

% 88/88

_

Gentamicin
)(GM10
Trimethoprim
sulfamethoxazole
)(SXT
Meropenem
)(MEN10

% 26/92

_

18/51
%
11/11
%
11/11
%
% 1/2

% 21/14

_

95/26
%

% 22/22

_

% 29/52

% 1/2

99/99
%
% 1/2

% 69/26

% 1/2

% 26/92

_

Ampicillin sulbactam
)(SAM
Imipenem
)(IMI
Ciprofloxacin
)(CP5

شکل .2ایزوبولوگرام شماتیک تعیین نوع روابط برهمکنشي بین
دو ماده ( Aعصاره گیاهي) و ( Bنانوذرات نقره) ()92

مقاوم

11/11
%
% 1/2

از میان آنها ایزولههای  MDRنسبت به آنتيبیوتیکهای خانواده
بتاالکتام ،آمینوگلیکوزیدها ،فلوروکینولونها و سفالوسپورینها
مقاومت نشان دادند .ایزوله کلبسیال  MDRبا کد  M11همراه با
سویه استاندارد کلبسیال پنونیه ATCC1921برای مطالعات بعدی
انتخاب شد.
نتایج بررسی نانوذرات نقره سنتز شده

مالحظات اخالقی
در این مقاله ،موافقت کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه آزاد
اسالمي واحد تهران پزشکي به شماره IR.IAU.REC.1396-048
گرفته شد و همه مصوبات آن رعایت شد.

یافتهها
ایزوله های کلبسیال
از  161نمونه جمع آ وری شده از میني بال بیماران بستری
و متصل به ونتیالتور بخش های مراقبتهای ویژه بیمارستان
آموزشي درماني  119ایزوله کلبسیال جداسازی شد.

نانوذرات نقره از نظر اندازه ذرات و شکل با میکروسکوپ الکتروني
نگاره ( )SEMبررسي شدند (شکل  .)9نتایج میکروسکوپ
الکتروني نگاره نشان داد شکل ذرات تولید شده به صورت کروی
و اندازه نانوذرات نقره تولیدی کوچکتر از  111 nmاست.
نتایج تعیین حداقل غلظت بازدارندگی ( )MICبرای
عصاره گزنه ،عصاره موسیر و نانوذرات نقره
بر اساس نتایج مربوب به تعیین حداقل غلظت بازدارندگي
( ،)MICحداقل غلظت بازدارندگي عصارههای گزنه و موسیر علیه
سویه استاندارد کلبسیال پنمونیه  ATCC1921و ایزوله
کلبسیالی  )MDR( M11به ترتیب  1/2 mg/mlو mg/ml
 1/925بود و در مورد نانوذرات نقره ،حداقل غلظت بازدارندگي
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پس از محاسبه  FIC indexنتایج آن به صورت زیر تفسیر شد:
مقادیر کمتر از  1/2ن شان دهنده اثر سینرژی سم ،مقادیر بین 1/2
تا  1/1نشان دهنده اثر افزایشي و مقادیر بیش از  1/1نشان دهنده
اثر آنتاگونیســمي بود .عالوه بر این با رســم ایزوبولوگرام مربوب به
 FICنیز برهمکنش آنها بررســي شــد ( .)98 ,92شــکل  1نشــان
دهنده ایزوبولوگرام شماتیک تعیین نوع روابط برهمکنشي بین دو
ماده است.

الگوی مقاومت آ نتی بیوتیکی ایزوله های کلبسیال

] [ DOI: 10.29252/iau.29.2.131

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑛𝑖𝑏𝑚𝑜𝑐 𝑛𝑖 𝐵 𝐶𝐼𝑀

+

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑛𝑖𝑏𝑚𝑜𝑐 𝑛𝑖 𝐴 𝐶𝐼𝑀

مهسا دادگر و همکاران 231 /

سینرژیسم نانو ذرات نقره با گزنه و موسیر علیه کلبسیال

 /231مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاداسالمی

میکروسکوپ الکتروني نگاره

نتایج برهمکنش ضد میکروبی ترکیب عصاره هر یک از
گیاهان گزنه و موسیر با نانو ذرات
جدولهای  1و  9نتایج  FICترکیب عصاره موسیر و
نانوذرات نقره ،عصاره گزنه و نانوذرات نقره علیه ایزوله
کلبسیال  ) MDR( M11و سویه استاندارد کلبسیال پنومونیه
 ATCC 1921را نشان ميدهند .میزان  FICترکیبهای
مذکور به ترتیب  1/56 – 1/25و  1/25- 1/16به دست امد.

بحث
امروزه عفونتهای بیمارستاني در دنیا شیوع باالیي دارند و جان
افراد زیادی را به خطر مياندازند ،به ویژه بیماراني که در بخش

جدول  .1نتایج برهمکنش عصاره موسیر و نانو ذرات نقره علیه ایزوله کلبسیال  )MDR( M11و سویه استاندارد کلبسیال پنمونیه ATCC 1290

نتیجه برهمکنش
سینرژیسم
سینرژیسم

FIC index

FICنانوذرات نقره

FICموسیر

ایزوله

1/56
1/25

1/16
1/95

1/5
1/5

ایزوله کلبسیال M (MDR)11
سویه استاندارد کلبسیال پنمونیه ATCC1921

جدول  .3نتایج برهمکنش عصاره گزنه و نانوذرات نقره علیه ایزوله کلبسیال  )MDR( M11و سویه استاندارد کلبسیال پنمونیه ATCC 1290

نتیجه برهمکنش
سینرژیسم
افزاینده ()Additive

FIC index

FICنانوذرات نقره

FICگزنه

ایزوله

1/25
1/16

1/5
1/16

1/95
1

ایزوله کلبسیال M (MDR)11
سویه استاندارد کلبسیال پنمونیه ATCC1921
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شکل .1شکل و اندازه ذرات نانوذره نقره سنتز شده توسط
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برای سویه استاندارد کلبسیال پنمونیه ،ATCC 1921
 1/28mg/mlو برای ایزوله کلبسیالی ،)MDR( M11
 1/195mg/mlبه دست آمد.

 ICUبیمارستان بستری هستند .بخش  ICUبیمارستان به
دلیل داشتن بیش از  % 91عفونتها در بین بخشهای مختلف
بیمارستان از اهمیت بیشتری برخوردار است .به دلیل افزایش
روز افزون پاتوژنهای مقاوم به چند دارو در ICUها و همچنین
کاهش حساسیت به آنتي بیوتیکها در ایزولههای باکتریایي به
ویژه باکتریهای گرم منفي جدا شده از این بخش ،بررسي
عفونتهای بیمارستاني از اهمیت باالیي برخوردار است (.)92
کلبسیالپنومونیه یکي از علل مهم آلودگي در بخش های ICU
است و احتماال در آینده منجر به ایجاد مشکالت جدی در زمینه
درمان ميشود .به این منظور یافتن راه حلهایي برای پیشگیری
و مقابله با عفونتهای کلبسیالیي ،به خصوص در بخشهای
 ،ICUضروری و پراهمیت است ( .)11بنابراین در این تحقیق،
تعداد  161نمونه از میني بال بیماران بستری و متصل به
ونتیالتور در بخشهای  ICUیک بیمارستان آموزشي درماني
جمع آوری و از نظر وجود کلبسیال بررسي شدند 11/11 .درصد
از ایزولهها ،کلبسیال تشخیص داده شدند که دومین عامل عفونت
بعد از اسینتوباکتر در آن بیمارستان شناسایي شد .ایزولههای
مورد بررسي نسبت به آنتيبیوتیکهای خانواده بتاالکتام،
آمینوگلیکوزیدها ،فلوروکینولونها و سفالوسپورینها مقاومت
نشان دادند .در مطالعهای که توسط  Panahو همکارانش در
سال  9118در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان قاﺋم
مشهد انجام شد ،فراواني ایزولههای باکتریایي کلبسیالیي
 11/49درصد بود و به عنوان دومین عامل عفونت زا مشخص
شد ( .)11در مطالعهای که توسط  Shojaeiو همکارانش در سال
 9119بر عفونتهای بیمارستاني بخش مراقبت های ویژه
بیمارستان نکویي قم انجام شد ،کلبسیال به عنوان دومین عامل
عفونت باکتریایي در این بخش مشخص شد (.)19
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کلبسیالی مقاوم به چند دارو ،اثر ضدمیکروبي فرم ترکیبي
عصاره گیاهان موسیر و گزنه با نانوذرات نقره مورد بررسي قرار
گرفت.
نتایج تستهای براث میکرودایلوشن ،فعالیت ضدمیکروبي
عصاره گیاهان گزنه و موسیر را علیه ایزوله کلبسیالی 11
 )MDR(Mو سویه استاندارد کلبسیال پنمونیه ATCC 1921
نشان داد .تحقیقات  Majdو همکارانش بر روی بررسي خواص
ضد میکروبي عصاره گیاه گزنه دوپایه نشان داد که این گیاه بر
روی باکتری های گرم منفي دارای اثر بازدارندگي قابل توجهي
است ( .)15تحقیقات  Aminو همکارانش در سال  9115بر
روی خواص ضد میکروبي عصاره موسیر تایید کننده تحقیق
حاضر است ( .)41تحقیقات  Mnayerو همکارانش در سال
 9114روی اثر آنتي باکتریایي اسانس گیاهان خانواده آلیاسه آ
مانند  shallotنشان داد اسانس  shallotاثر مهارکنندگي باالیي
روی باکتری های گرم مثبت و گرم منفي دارد که تایید کننده
تحقیق حاضر است (.)49
همچنین تست براث میکرودایلوشن نشان داد که نانوذرات نقره
در غلظت پایین ( )1/19 mg/mlدارای اثر ضدمیکروبي خوبي
علیه ایزوله کلبسیالی  )MDR( M11و سویه استاندارد
کلبسیال پنمونیه  ATCC 1921هستند که با نتایج تحقیق
 Franciو همکارانش در سال  9115مطابقت دارد (.)41
مقایسه نتایج براث میکرودایلوشن حاصل از تاثیر عصاره گیاهان
موسیر و گزنه به تنهایي و در ترکیب با نانوذرات نقره علیه ایزوله
کلبسیالی مقاوم به چند دارو و سویه استاندارد کلبسیال نشان
داد MIC ،عصاره موسیر علیه ایزوله کلبسیالی )MDR( M11
و سویه استاندارد کلبسیال پنومونیه mg/ml ، ATCC 1921
 1/92است که این مقدار در ترکیب با نانوذرات نقره به نصف
( )1/11 mg/mlکاهش یافت .همچنین MIC ،عصاره گزنه علیه
ایزوله کلبسیالی  )MDR( M11و سویه استاندارد کلبسیال
پنمونیه  ATCC 1921معادل  1/2 mg/mlبه دست امد که
این مقادیر در ترکیب با نانوذرات نقره برای ایزوله کلبسیالی
 )MDR( M11به میزان یک چهارم ( )1/12 mg/mlکاهش
یافت ،ولي در سویه استاندارد کلبسیال پنمونیه ATCC 1921
بدون تغییر (  )1/2mg/mlبود MIC .نانوذرات نقره علیه ایزوله
کلبسیالی  1/19 mg/ml ،)MDR( M11و علیه سویه
استاندارد کلبسیال پنومونیه  1/28 mg/ml ،ATCC 1921به
دست آمد .این مقادیر در ترکیب با عصاره هر یک از گیاهان
گزنه و موسیر علیه ایزوله کلبسیالی  )MDR( M33به ترتیب
به  1/56mg/mlو  1/12 mg/mlو علیه سویه استاندارد
کلبسیال پنمونیه  ATCC 1921به  1/14 mg/mlو mg/ml
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به دلیل افزایش مقاومت باکتریها نسبت به آنتي بیوتیکها،
توجه به طب سنتي و گیاهان دارویي برای درمان بیماریها و
همچنین به عنوان جایگزیني طبیعي برای آنتي بیوتیکها
ضروری به نظر ميرسد .به عالوه از عصارههای گیاهي مـيتـوان
به عنـوان یـک دارو بـا عـوارض جـانبي کمتـر ،ارزان ،مقـرون
بـه صرفه ،و غیر مضر برای محیط زیست استفاده کرد ( .)11از
جمله این گیاهان ميتوان به گیاه گزنه و موسیر اشاره کرد .گزنه
دارای خواص درماني زیادی در طب سنتي است .همچنین
عصاره آن سرشار از فالوونوﺋید و ساپوتین است که باعث خاصیت
آنتي اکسیداني و ضدباکتریایي گستردهای در آن ميشود (,15
 .)14موسیر یکي از گیاهان بومي ایران است که از دیر باز
تاکنون برای غلبه بر عفونتها مورد استفاده قرار گرفته است.
همپنین به دلیل داشتن مواد موثره ارگانوسولفور و دی آلیل
سولفید و دی آلیل دی سولفید دارای خواص ضد باکتریایي و
ضد قارچي است .استفاده از عصاره این گیاه به علت فعالیتهای
بیولوژیکي چندگانه ضدباکتریایي ،ضد قارچي و آنتي اکسیداني،
در صنایع دارویي بسیار مورد توجه قرارگرفته است (.)15
اخیرا شکل گیری عوامل ضد میکروبي جدید مبتني بر
تکنولوژی نانو نیز در برابر باکتریهای دارای مقاومت چند
دارویي یکي از حوزههای برتر در تحقیقات زیست پزشکي
محسوب مي شود .امروزه ذرات فلزی با اندازه نانو به عنوان یک
جایگزین موفق درمان آنتي بیوتیکي شناخته شدهاند ،زیرا دارای
پتانسیل باالیي برای حل مشکالت مرتبط با مقاومت چند
دارویي در میکروارگانیسمهای بیماریزا هستند ( .)16از میان
تمام نانوذراتي که دارای ویژگيهای ضد میکروبي هستند (طال،
مس ،آهن ،پالتینیوم ،تیتانیوم و روی و ،)...نانوذرات نقره
بیشترین فعالیت ضدباکتریایي را به خود اختصاص ميدهد
( .)12نانوذرات نقره به عنوان یک عامل ضدباکتریایي ایمن و
موفق در برابر باکتری های مقاوم در برابر داروها تلقي ميشوند
( .)18همچنین ثابت شده است که نانوذرات نقره در برابر بیش
از  651میکروارگانیسم از جمله باکتریها (گرم مثبت و گرم
منفي) ،قارچها و ویروسها موثر هستند ( .)12البته هنوز
مکانیسم عمل نانوذرات به طور کامل شناسایي نشده است .ولي
به نظر ميرسد ،نانوذرات با قابلیت اتصال به غشاء باکتری و فعل
و انفعاالت الکتراستاتیک ،یکپارچگي و استحکام غشاء را بر هم
ميزنند (.)41
تاکنون ،فعالیت ضدمیکروبي عصاره های گیاهي موسیر و گزنه
در ترکیب با نانوذرات نقره علیه ایزوله های کلبسیال مقاوم به
چند دارو مطالعه نشده است .بنابراین در این تحقیق به منظور
دست یابي به ترکیب ضد میکروبي با اثربخشي بیشتر علیه
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تقدیر و تشکر
این مطالعه حا صل از پایان نامه دان شجویي مقطع کار شنا سي
ارشــد دانشــگاه آزاد واحد تهران شــرق اســت .بدین وسیله از
مرکز تحقیقات ایمونولوژی و بیماریهای عفوني دانشــگاه علوم
پزشــکي ایران برای مســاعدت در انجام آزمایشــات و شــرکت
داروسازی ابن ماسویه جهت کمک در تولید عصارههای گیاهي
تشکر و قدرداني ميشود.
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پیــش بیني کرد که با توجه به اختاللي که نانوذرات در دیواره
سلولي و غشاء سیتوپالسمي باکتری ایجاد ميکنند ،اثــربخشي
عصــاره گیاه علیه باکتری مقاوم بیشــتر شــده و توانســته
بــا ورود بــه ســلول اثــر ضدمیکروبي خــود را اعمــال
کنــد.
پژوهش ما نشان داد خاصیت آنتي باکتریال عصاره موسیر و
عصاره گزنه با کمک نانوذرات نقره تقویت ميشود .ترکیب به
دست آمده در این تحقیق پتانسیل این را دارد که در آینده
بتوان علیه سایر باکتریهای مقاوم هم به کار برد .پس از
بررسيهای بیشتر ميتوان از این ترکیب به عنوان عامل ضد
عفوني کننده محیطهای درماني مانند بخشهای  ICUو اتاق
عمل و همچنین وسایل و تجهیزات استریل اتاق عمل استفاده
کرد و همچنین ممکن است بتوان از این ترکیب در آینده به
عنوان داروی ضد میکروبي در درمان استفاده کرد ،البته این امر
نیازمند تحقیقات گستردهتری است.
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 MICعصاره هر یک از دو گیاه گزنه و عصاره موسیر در حالت
ترکیبي با نانوذرات نقره علیه ایزوله کلبسیالی )MDR(M11
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دارای اثر سینرژیسمي است .تعدادی از مطالعات این ادعا که
تعدادی از ترکیبات آلي ،زماني که همراه با نانوذرات به کار
ميروند ،دارای اثر سینرژیسم هستند را تایید کردند (.)96 ,94
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اسـانس کلپوره و نانوذرات نقره نیز به طور چشمگیری  MICرا
نسبت به حالت اتفرادی آنها کاهش داد ( .)96در نهایت ميتوان
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