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شناسایی  ی های باکتریایی با مقاومت دارویی چندگانه بر جدایه عسل موم زنبور اتانولی بره ی اثر عصارهتعیین 

 شهر اهوازبستری در شده با روش مولکولی در زخم بیماران 

 
 3زاده ، وجیهه کرباسی2سادات نقوی نفیسه، 1آیدا عیدی شیخ رباط

 
 

چکیده

 های باکتریایی با مقاومت مولکولی جدایه شناسایی حاضر، ی هدف از انجام مطالعه .در درمان زخم استیکی از معضالت پزشکی دارویی،  ی چندگانهمقاومت  مقدمه:
 .بود ها باکتری این روی زنبور عسل بر موم بره اتانولی ی عصاره اثر تعییناهواز و  های بیمارستان بیماران زخم در چندگانه به دارو

ی دارویی با  های باکتریایی با مقاومت چندگانه اهواز تهیه شد. جدایهبیمارستان از انواع زخم بیماران در پنج  0939ماه تا تیر ماه ردیبهشت نمونه از ا 021تعداد  ها: روش
موم با روش خیساندن تهیه شد و اثر آن به عنوان یک عامل  ی اتانولی بره شناسایی گردیدند. عصاره 16SrRNAیابی ژن  و با توالی روش انتشار دیسک انتخاب شدند

 .تعیین شد Microdilutionهای انتشار از چاهک و  ها با روش ضد باکتری بر روی جدایه

، Escherichia coli ،Pseudomonas aeruginosa ،Acinetobacter baumannii ،Staphylococcus aureusها با مقاومت چندگانه شامل  جدایه ها: یافته
Enterococcus faecalis  وEnterococcus faecium  موم در روش  ی اتانولی بره لیتر عصاره گرم در میلی میلی 29از انواع زخم شناسایی و جدا شدند. غلظت

 29 )با حداقل غلظت مهار کنندگی Staphylococcus aureus، بیشترین حساسیت به عصاره در Microdilution. در روش های گرم مثبت مؤثر بود انتشار از چاهک بر جدایه
 011)با حداقل غلظت مهار کنندگی  Enterococcus faeciumو  Enterococcus faecalisلیتر( و پس از آن در  گرم در میلی میلی 91و حداقل غلظت کشندگی 

 .های عصاره، مقاومت داشتند ی غلظت های گرم منفی نسبت به همه لیتر( مشاهده شد. باکتری گرم در میلی میلی 211کشندگی و حداقل غلظت 

 .نشان دادندموم زنبور عسل  ی اتانولی بره اند، حساسیت باالیی به عصاره های گرم مثبت مقاوم به چند دارو که به عنوان موامع درمان زخم شناخته شده باکتری گیری: نتیجه

 موم، عامل ضد باکتری بیوتیکی، بره عفونت زخم، مقاومت آنتی واژگان کلیدی:

 
های باکتریایی با مقاومت دارویی  بر جدایه عسل موم زنبور اتانولی بره ی اثر عصارهتعیین  .زاده وجیهه سادات، کرباسی عیدی شیخ رباط آیدا، نقوی نفیسه ارجاع:

 0310-0311(: 119) 99؛ 0931مجله دانشکده پزشکی اصفهان . شهر اهوازبستری در شناسایی شده با روش مولکولی در زخم بیماران  ی چندگانه

 

 مقدمه

( MDRیها   Multiple drug resistanceمقاومت چندگانه  هه  رو و    

هها   هیوتیک آنتیوغلب ه  مقاومت یک و گانیسم ه  هیش وز یک گروه وز 

هایی ک  ه  یک گروه وز رو وههای اها     شور. ولبت  هاکتری وطالق می

سهیلی،    مقاوم ه  متهی  Staphylococcus aureusمقاومت رو ند مانند 

Enterococcus های گرم منفهی   مقاوم ه  ونکومایسی، و هرای هاسیل

ا ه های ناشی وز وی، هاکتری (. عفونت1گیرند   نیز ر  وی، گروه قرو  می

ههای ریرهر ههم مقهاوم هسهتند  وز       هیوتیک ک  وغلب ه  هسیا ی وز آنتی

 ی های مههم ر  اهاح اا هر وسهت. ویه، مههکل  همه         جمل  چالش

 (.2های ر مانی  و تحت تأثیر اور قرو  روره وست    یزی هرنام 

عسل  آپهیس   زنبو  وز وی فروو ره (Propolisموم  پروپلیس یا  هره

 ر اتها   صهم   مصهر   هها  که   ( وسهت Apis melliferaفهرو یها    ملی

آلبهالو و پهس وز    گهیال  و  چنها    تبریزی  صنوهر  کاج  نظیر مختلفی

 شهکمی  غهدر  وز آنزیمی و مخلهو  شهد  هها گهرره و مهوم       تغییروت

 سهور  صهم    وی، وز وستفاره (. رلیل3  شور ترشح می کا گر زنبو های

هیوفالونوئیهدی   ترکیباتهاکتریایی   د و قا چی  د اوو  وز هرر 

 هاشهد   هها و مهاجمها  مهی    هیمها ی  کنهدو ر  مقاههل   وز افاظت ر  آ 

موم ه  شرویط وقلیمی و آب و هوویی  زما   ترکیب شیمیایی هره .(5-4 

 وز های ژئوگروفیکی مختله  هسهتری رو ر. ههیش    آو ی و ویژگی جمع

   جمله  آ  وز که   رو ر وجهور  مهوم  ههره  ر  شهیمیایی  ترکیب نوع 333

 مقاله پژوهشی
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 فالونوئیهدها   وسهترها   آ وماتیهک   و آلیفاتیهک  وسهیدهای  هه   توو  می

 ههای  ویتهامی،  و میریسهتی،  وونیلهی،   فسفریک  وسید گلیسروح  قندها 

 و وسههید پانتوتنیههک نیاسههی،   یبههوفالوی،  تیههامی،  نظیههر مختلفههی

 اا ههر ی  (. هههد  وز ونمههام مهال هه 6-7کههرر   وشهها ه پیریدوکسهی، 

 زاهم  رو ویهی ر   ی رو وی مقاومت چندگانه   ونووعمولکولی  شناسایی

 تهأثیر  وههووز و هر سهی   شههر  ههای  هیما سهتا   ر  شده هستری هیما و 

 .هور ها هاکتری وی،  شد کنترح ر  موم هره وتانولی ی عصا ه

 

 ها روش

ها  عایت مهووزی، واهالق پهژوهش و وجهازه وز هیمها و         گیری:نمونه

ههای ومهام    هسهتری ر  هیما سهتا    هیمها و  نمونه  وز  اهم    123ت دور 

سههوونح سههواتری  و   گلسههتا   ومیرکبیههر ع( امینههی  ومیرولمههنمنی،

ههر  . شهد آو ی  جمهع  1355 ریبههت تا تیهر سهاح   وز و  طالقانی وهووز

 ( وTripticase soy broth  TSB مهایع  ههای کههت   نمون  ه  محیط

Brain Heart Infussion Agar (BHI)  BHI ) و جامههههد 

Blood agar  BA و )Eosin methylen blue agar  EMBA )

گهرور   ی سهانتی  ر جه   37رمهای  سهاعت ر    24و ه  مهدت  تلقیح شد 

 .(8  گررید  نکوهو

و اصوصیات ظهاهری کلنهی    پس وز هر سی:هاشناساییباکتری

م مهوح ماننهد    ههای هیوشهیمیایی    وشوز   میکروسکوپی ههر ههاکتری  

هیهههد ولیز وو ه  رکرهوکسیالسهههیو    IMViCکاتههها ز  وکسهههیدوز  

کاتها ز    ههای گهرم منفهی و    آمینووسیدها و تخمیر قندها ههروی هاسهیل  

ر صهد   5/6   شهد ر   DNAکووگو ز  وکسیدوز  فسهفاتاز  هیهد ولیز   

NaCl  8وسهتفاره شهد     های گرم مثبت کوکسیهروی و تخمیر قندها). 

یهاهی   تهوولی وز طریه  تکثیهر و    مولکهولی هها هها  وش    ی هاکتری گون 

شناسایی گررید. هه  ویه، منظهو   پهس وز      16SrRNAوی وز ژ   قه  

 کاتهالو    ی شهما ه  ها وسهتفاره وز کیهت سهیناژ  هها      DNAوستخروج 

DN 8115C    هههها وسهههتفاره وز پرویمرههههای عمهههومی  )RW01  

 5´-AAC TGG AGG AAG GTG GGG AT-3´ و )DG74 

 5´-AAC TGG AGG AAG GTG GGG AT-3´ ی ( هها رمهها

ی پلیمههروز   ( ووکههنش زنمیههره 5 گههرور  ی سههانتی ر جهه  52ذوب 

یا  Touch down polymerase chain reactionگذو ی شده   هد 

Touch down PCR.وجرو گررید ) 

وی شهد  وولیه  ر     ی رمایی و زمانی ه  صو ت تهک  شهت    هرنام 

ی وولیه    چرا  5رقیق   سپس  2گرور ه  مدت  ی سانتی ر ج  55رمای 

 ی ر جه   58ثانیه     63گهرور هه  مهدت     سهانتی  ی ر ج  54ی  هرنام ها 

 گهرور هه  مهدت     سهانتی  ی ر جه   72ثانیه  و   53گرور هه  مهدت    سانتی

 ی ر جه   54ی  ی نههایی هها هرنامه     چراه   35ثانی  و ر  نهایهت    63

 گهرور هه  مهدت     سهانتی  ی ر جه   5/56ثانیه     63گرور ه  مهدت   سانتی

ههروی  ثانیه  وجهرو شهد.     63گرور ه  مدت  سانتی ی ر ج  72ثانی  و  63

شهده ههر    PCR  وز ولکتروفو ز محصوح PCRهر سی کیفی محصوح 

قه هات   PCRوسهتفاره شهد. محصهو ت    یک ر صد   وی ژح آگا ز

ها ونهباق شد. یاهی  توولی ی جنوهی کره Bioneerشرکت  ر  تکثیر شده

 ید.تأیید گررها  هاکتری ی گون انک ژنی  ها ر  ه توولی

ونتهها  وز  ویه، آزمهایش هها  وش    :هیهوتیکی  ت یی، اساسیت آنتی

های ههالینی و  وسهتاندو ر  ی جهدووح منسسه    وسا  آگا  هرر  ریسک 

یها   Clinical and Laboratory Standards Institute  آزمایهراهی

CLSI ) و ه   وشKirby–Bauer  های کهت  شد.  شد هاکتریونمام

 24هیوتیهک پهس وز    های آنتی ااوی ریسکیافت  هر  وی محیط کهت 

 .(8و زیاهی شد   گرور سانتیی  ر ج  37ساعت گرماگذو ی ر  رمای 

سهیلی،   جهت  ریاهی ژ  مقاومت هه  متهی  های مقاومت: تکثیر ژ 

 mecA  ر )Staphylococcus aureus  جفت پرویمرهای واتصاصی

 و  ´TGGCTATCGTGTCACAAT CG-3-´5هههای  ههها تههوولی 

5´-CTGGAACTTGTT GAG CAG AG -3´    هها رماههای ذوب

(. 13 گرور مو ر وستفاره قرو  گرفت  سانتی ی ر ج  54و  53ه  ترتیب 

وی شهد  وولیه  ر  رمهای     ی رمایی و زمانی ه  صو ت تک  شت  هرنام 

 ی چرا  هها هرنامه    33رقیق   سپس  5گرور ه  مدت  سانتی ی ر ج  54

گهرور هه     سهانتی  ی ر ج  52ثانی    33مدت گرور ه   سانتی ی ر ج  54

ثانی  و ر  نهایت   35گرور ه  مدت  سانتی ی ر ج  72ثانی  و  53مدت 

رقیق  ونمام  5گرور ه  مدت  سانتی ی ر ج  72گسترش نهایی ر  رمای 

ر   (vanAشههد. جهههت  ریههاهی ژ  مقاومههت ههه  ونکومایسههی،       

Enterococcus faecium   هههها جفهههت پرویمرههههای واتصاصهههی 

 و  ´CATGAATAGAATAAAAGTTGCAATA-3-´5هههای  تههوولی

5´-CCCCTTTAACGCTAATACGATCAA-3´  ذوب ها رمای

مو ر وستفاره قرو  گرفهت   vanAگرور هروی شناسایی ژ   سانتی ی ر ج  56

وی شهد  وولیه  ر     ی رمایی و زمهانی هه  صهو ت تهک  شهت       (. هرنام 11 

  ی چراه  هها هرنامه     33رقیقه     4گهرور هه  مهدت     سانتی ی ر ج  55رمای

گرور هه  مهدت    سانتی ی ر ج  54ثانی    33گرور ه  مدت  سانتی ی ر ج  55

رقیقه  و ر  نهایهت گسهترش     1گرور هه  مهدت    سانتی ی ر ج  72رقیق    1

ههروی  رقیقه  ونمهام شهد.     7گرور ه  مدت  سانتی ی ر ج  72نهایی ر  رمای 

شده ههر  وی   PCRمحصوح  وز ولکتروفو ز  PCRهر سی کیفی محصوح 

 وستفاره شد.یک ر صد ژح آگا ز 

مهوم وز ت هاونی    هرهمومزنبورعسل:یاتانولیبرهعصارهیتهیه

وز   وتهانولی  ی عصا ه ی هروی تهی  .شدزنبو رو و  وستا  اوزستا  تهی  

مهوم   ر صد وزنی ههره  25. وهتدو مخلو   وش ایساند  وستفاره گررید

  سهاعت هها سهرعت    72و هه  مهدت    گرریهد  تهی  ر صد 56وتانوح  ر 

گهرور تکها  روره شهد.     سهانتی  ی ر ج  25 ر  رمایرو  ر  رقیق   123

ر   .شد وز ر  مکا  ثاهت ر  رمای وتاق نرهدو ی  14ه  مدت سپس  
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صا   1ی  شما ه Whatmanکاغذ صافی ها وستفاره وز عصا ه  نهایت 

 ی ر جه   45ساعت ر  رمهای   48ه  مدت هروی تبخیر ولکل   و گررید

(.12 شد  کامل قرو  گرفت تا اهک گرور  سانتی

  25  5/12های  غلظتموم: هره ی عصا ههر سی وثر  د میکروهی 

وتانولی هها وسهتفاره وز    ی لیتر عصا ه گرم ر  میلی میلی 333 و 133  53

و ف الیهت  هد میکروههی آ  ههر      تهی  گررید ر صد 23محلوح توئی، 

ر   .ت یهی، شهد   Microdilutionهای ونتهها  چاههک و    وسا   وش

ههر  وی محهیط   پیپهت پاسهتو  وسهتریل     ونتهای  وش ونتها  چاهک ها

  متهر  سهانتی  3 ی هها فاصهل    (Muller-Hinton broth  MHBکهت 

 ها ها محهیط کههت مهذوب هسهت  شهد.      شد و عم  چاهکچاهک زره 

سههلوح ر  هههر  137اههاوی سوسپانسهیو    آزمههایش هههامههو ر ههاکتری  

ههای چاههک    ه  کمک سوآب وستریل  وی پلیهت  تهی  شد و لیتر میلی

   وز هههر غلظههت عصهها ه . زره ههه  صههو ت چمنههی کهههت روره شههد 

ساعت ونکوهاسیو   24ه د وز شد.  ر و  چاهک  یخت میکرولیتر  133

ها وسهتفاره وز    شدهای عدم  قهر هال گرور   سانتی ی ر ج  37ر  رمای 

هه   ر صهد   23تهوئی،  محلهوح  . گیری شهد  وندوزه هیوگروم کش آنتی اط

ههای   هیوتیهک  لیتهر آنتهی   میکروگهرم ههر میلهی    15منفی و  شاهدعنوو  

 .مثبت وستفاره گررید شاهدسفالکسی، و سیپروفلوکسازی، ه  عنوو  

 مهوم همهروه هها    وتانولی ههره  ی   عصا هMicrodilutionر   وش 

 ههای  چاههک  ر  لیتهر  سلوح ر  میلی 137ت دور سوسپانسیو  هاکتری ها 

تها   شهد   یخت رو  وستریل  شکل ر ب Uگرر  ت  ی اان  56میکروپلیت 

 لیتهر  گرم ر  میلی میلی 233 و 133   53   25   5/12های  غلظتسری 

ر  . ها ه  رست آید میکرولیتر ر  چاهک 233وز عصا ه  ر  امم کلی 

ه  جای عصا ه و ر  چاهک  MHBثبت  محیط کهت چاهک شاهد م

 میههزو  ر صههد  یختهه  شههد.  23میکرولیتههر تههوئی،  233شههاهد منفههی 

  اههوونش  هههای میکروپلیههت ر  رسههتراه    جههذب نههو ی چاهههک   

Enzyme-linked immunosorbent assay  ELISA ) ر  طههوح

 نانومتر اوونده شد. 633موج 

 ی ر جه   37ساعت ر  ونکوههاتو    24میکروپلیت ه  مدت   سپس

ر  میزو  جذب نهو ی ویمهار شهده     و روها ه قرو  روره شد گرور سانتی

 میهزو  جهذب نهو ی ههر     ی مقایس  هاگررید.  هما  طوح موج هر سی

کمتری، غلظت عصا ه که     ها قبل و ه د وز ونکوهاسیو  یک وز چاهک

هه  عنهوو  اهدوقل      ر  چاهک مرهو  ه  آ  کهدو تی مههاهده نههد   

 Minimum inhibitory concentrationکنندگی  شد   غلظت مها 

 ( ر  نظر گرفت  شد. ه  منظو  ت یی، ادوقل غلظهت کههندگی  MICیا 

 Minimum bactericidal concentration   یهاMBC  عصها ه  وز )

های هیههتر   و س  چاهک مرهو  ه  غلظت MIC  ه  های مرهو چاهک

سووب وسهتریل ههر   ا وستفاره وز ه  ک  فاقد کدو ت قاهل تهخیص هورند

ههه  صههو ت  (Mueller-Hinton agar  MHA  وی محههیط کهههت

 ی ر جه   37ساعت ر  ونکوهاتو   24اهی کهت روره شد و ه  مدت 

 قرو  گرفت. گرور سانتی

مهو ر آزمهایش که  ههر  وی محهیط کههت جامهد         ی غلظتی وز عصا ه

هه     های مو ر آزمایش مهاهده نههد  مرهو  ه  آ  هیچ گون   شدی وز هاکتری

 ههر نمونه      ییهد نتهایآ آزمهایش   أر  نظر گرفت  شد. ه  منظهو  ت  MBCعنوو  

 21ی  نسهخ   SPSSوفهزو    ها وستفاره وز نرم ها  تکرو  شد و میانری، تکرو ها 3

 version 21, IBM Corporation, Armonk, NY)   ثبهت  محاسهب  و

 .(13-14گررید  

 

 ها افتهی

مهو ر مرههو  هه  زاهم      75زاهم    ی نمون  123وز ممموع  ها:جدایه

مو ر مرهو  ه  زاهم   23مو ر مرهو  ه  زام پای ریاهتی و  25هستر  

هیوتیک  مقاوم ه  آنتی ی جدوی  25ها   سواتری هورند. وز ممموع نمون 

هها   جدویه  وز میها  آ    6های هیوشیمیایی شناسایی گررید ک   آزمو ها 

( MDRیها   Multiple drug resistanceرو وی مقاومهت چندگانه     

تکثیهر   ی نهها  رهنهده   PCRی ولکتروفهو ز محصهو ت    نتیم هورند.

یاهی  (. توولی1هور  شکل  16SrRNAجفت هازی ر  ژ   373 ی قه  

هههای  مت لهه  ههه  جههنس ی گونهه  6 ی تأییههد کننههده PCRمحصههو ت 

 ههها   هههای هیوشههیمیایی هههور. ویهه، گونهه   شناسههایی شههده ههها آزمههو  

  Escherichia coli  Pseudomonas aeruginosaشهههههامل 

Acinetobacter baumannii  Staphylococcus aureus  

Enterococcus faecalis  وEnterococcus faecium    هها مههاههت

 (. 1ر صد هورند  جدوح  57-55توولی 

 

هایجداسازیشدههاوباکتری.اطالعاتمربوطبهنمونه1جدول

 MDRهای  جدایه بیوتیک های مقاوم به آنتی جدایه ها تعداد نمونه نوع زخم

 ی  جدایه Enterococcus faecalis ،3ی  جدایه 5 55 بستر

Enterococcus faecium ،2 ی  جدایهStaphylococcus aureus ،
 Acinetobacter baumanniiی  جدایه 1و  Escherichia coliی  جدایه 2

ی  ، یک جدایهEnterococcus faecalisی  یک جدایه
Enterococcus faecium ی  جدایه یک و 

Acinetobacter baumannii 

 Staphylococcusی  جدایه Escherichia coli ،3ی  جدایه 5 25 پای دیابتی

aureus 
ی  و یک جدایه Escherichia coliی  یک جدایه

Staphylococcus aureus 
 Pseudomonas aeruginosaی  یک جدایه Pseudomonas aeruginosaی  جدایه 4 22 سوختگی

MDR: Multi drug resistant 
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هایجداسازیشدهباکتریبیوتیکی.الگویمقاومتآنتی2جدول

 Escherichia بیوتیک نوع آنتی

coli 
Pseudomonas 

aeruginosa 
Acinetobacter 

baumannii 
Staphylococcus 

aureus 
Enterococcus 

faecalis 
Enterococcus 

faecium 
 R R R R S R سیپروفلوکساسین

 R S R R S R سفوکسیتین
 R R S S S S سفوتاکسیم

 S R S S S S سفتریاکسون
 R S R S S S نالیدیکسیک اسید

 R S R R S R جنتامایسین
 S S S R S S اریترومایسین

 S R S S S S توبرامایسین
 R R R S S S پنم ایمی

 R R R S S S مروپنم
 S S S R R R سیلین آمپی
 S S S R S S سیلین متی

 S R S S S S آمیکاسین
 S R S S S S سیلین کاربنی

 S R S S S S پیپراسیلین
 S S S R R R سیلین داکسی

 S S S S S R ونکومایسین

R  مقاوم :S  اسا : 

 

هیهوتیکی   ولرهوی مقاومهت آنتهی    هاا:بیوتیکیسویهمقاومتآنتی

ر   mecAتکثیههر ژ  شههور.  مهههاهده مههی  2ههها ر  جههدوح   جدویهه 

Staphylococcus aureus  ی مقاومهت ویه، جدویه  هه       نها  رهنهده

نهها    Enterococcus faeciumر   vanAسهیلی، و تکثیهر ژ     متهی 

 .(1 شکل  ی مقاومت وی، جدوی  ه  ونکومایسی، هور رهنده

وز میانری، نتایآ ه  رست آمده  موم:برهیعصارهاثرضدمیکروبی

ههای عهدم  شهد ر   وش ونتهها  وز چاههک ر        چها  تکرو  قهر هاله  

ههای   موم هر ههاکتری  ی هره نها  رور ک  عصا هنتایآ  .آمده وست 3جدوح 

  Staphylococcus aureusگههرم مثبههت مههو ر مهال هه  ههه  اصههو   

مقههاوم ههه    Enterococcus faeciumسههیلی، و  مقههاوم ههه  متههی  

ههای گهرم منفهی     ونکومایسی، تأثیر روشت؛ وگر چه  ههر  وی ههاکتری   

   .ندوشت تأثیری

 

                                    
جبالف

:نشانگر16SrRNA.1جفتبازیدرژن073(.الف:محصولPCR)Polymerase chain reactionیالکتروفورزژلآگارزمحصوالت.نتیجه1شکل

ی:دوجدایه8وPseudomonas،Acinetobacter،Staphylococcus،7بهترتیب:4-6:شاهدمنفی،Escherichia coli،0:2جفتبازی،133

Enterococcusجفتبازیژن013.ب:محصولmecA.12جفتبازی،133-1333:نشانگر:Staphylococcus aureus،0شاهدمنفی.ج:محصول:

.0:Enterococcus faecium(،Enterococcus faeciumATCC 51559:شاهدمثبت)2جفتبازی،133-1333:نشانگرvanA.1جفتبازیژن1303
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وکشندگی(MICیاMinimum inhibitory concentrationحداقلغلظتمهارکنندگی)هایعدمرشدومقادیرمیانگینقطرهاله.0جدول

(Minimum bactericidal concentrationیاMBCبرای)هایموردمطالعهمومبررویسویهبرهیهایمختلفعصارهغلظت 

 باکتری
 MIC MBC لیتر( گرم در میلی غلظت عصاره )میلی

5/21 15 55 255 155 (mg ml-1) (mg ml-1) 

Escherichia coli - - - - - - - 

Pseudomonas aeruginosa - - - 15/1 ± 33/9 20/2 ± 33/11 - - 

Acinetobacter baumannii - - - - - - - 

Staphylococcus aureus  50/2 ± 65/12 15/1 ± 22/11 22/2 ± 55/13 29/1 ± 52/16 02/2 ± 22/10 25 52 

Enterococcus faecalis - 36/2 ± 25/11 96/2 ± 25/13 96/2 ± 25/14 50/2 ± 5/16 122 222 

Enterococcus faecium  - - 52/2 ± 25/12 96/2 ± 55/12 122 222 

MIC: Minimum inhibitory concentration; MBC: Minimum bactericidal concentration 

 

ههایی که  ر   وش چاههک هه       هر ههاکتری  MBCو  MICنتایآ 

شهور.   مههاهده مهی   2عصا ه اساسیت نهها  رورنهد نیهز ر  جهدوح     

و پههس وز آ   Staphylococcus aureusهیهههتری، اساسههیت ر   

مهههاهده گرریههد. ر  ویهه، آزمههایش      Enterococcusهههای  گونهه 

Pseudomonas aeruginosa   ی هه  رسهت آمهده ر      ها وجور نتیمه

مهوم مقاومهت    ی وتهانولی ههره   وز چاهک  نسبت ه  عصا ه  وش ونتها 

 نها  رور.

 

 بحث

ها ه  اصهو  ونهووع مقهاوم هه        وهکا هایی هروی ر ما  وی، عفونت

هیوتیک  مانند ر ما  ترکیبی سولفاریازی، و نقره و وی  و ر  رنیها و   آنتی

مهههم  وثههروت   ی (  ومهها نکتهه  15-16ویههرو  پیهههنهار شههده وسههت    

های ر مهانی وسهت که  هایهد مهو ر       سایتوتوکسیک واتمالی وی،  وش

 وهکا های ر مانی ها وستفاره وز  ی (. هناهروی، و وی 17توج  قرو  گیرر  

های جدوسازی شهده   هاکتری سد.  ترکیبات طبی ی   رو ی ه  نظر می

 ههههایی وز  ر  هر سهههی اا هههر شهههامل سهههوی  شهههده  و شناسهههایی

Escherichia coli  Pseudomonas aeruginosa  Acinetobacter 

baumannii  Staphylococcus aureus  Enterococcus faecalis 

هها که  مقاومهت هه       هورند. وی، ههاکتری  Enterococcus faeciumو 

هایی هسهتند   هیوتیک ها نها  رورند  وز جمل  گون  نسبت ها یی ه  آنتی

(. 18هاشهند    عفونت زاهم مهی  های هیما ستانی نظیر  ک  عامل عفونت

موم  وتانولی هره ی رستاو ر مهم پژوهش اا ر  تأثیر قاهل توج  عصا ه

سهههیلی، و  مقهههاوم هههه  متهههی Staphylococcus aureusههههر  وی 

Enterococcus faecium   مقاوم ه  ونکومایسی، هور؛ ه  طو ی ک  ر

  هیهههههتری، اساسههههیت ههههه  عصهههها ه ر  Microdilution وش 

Staphylococcus aureus      و  25 ها اهدوقل غلظهت مهها  کننهدگی

لیتهر( و پهس وز آ  ر     گهرم ر  میلهی   میلی 53ادوقل غلظت کهندگی 

Enterococcus faecalis  وEnterococcus faecium    هها اهدوقل  

گرم ر   میلی 233و ادوقل غلظت کهندگی  133غلظت مها  کنندگی 

های گرم منفی مقاوم  ریلیتر( مهاهده شد. همچنی،  شناسایی هاکت میلی

موم مقاومت نهها  رورنهد  هها     هره ی هیوتیک ک  نسبت ه  عصا ه ه  آنتی

ههای سهواتری هه  سهمت      توج  ه  تغییروتی ک  ر  فرووونهی عفونهت  

(  وهمیهت توجه  هه     15وفزویش ونووع گرم منفی مهاهده شهده وسهت    

 و های زام  های ر مانی نوی، هروی کنترح وی، عوومل ر  عفونت  وش

 رهد. نها  می

موم زنبهو  عسهل ر  مهال هات مختله  هه        وثر  د میکروهی هره

 وثهر   وی ههر  محهدوری  تحقیقات وما ( 4  23-24  وثبات  سیده وست

زاهم هه     وز شهده  جدوسهازی  های هاکتری  وی هر موم زنبو  عسل هره

ها وشا ه  وست ک  ه  آ  شده هیوتیک ونمام اصو  ونووع مقاوم ه  آنتی

مهوم ههر    وتهانولی ههره   ی تأثیر عصا هو همکا و   Goldstein .شور می

  وز جمله   های گرم منفی و گهرم مثبهت و مخمرهها    هاکتریونووع  شد 

هالقوه عفونت زاهم  و مهو ر هر سهی قهرو       ی های ویمار کننده هاکتری

هها   Staphylococcus aureusعلیه     مهوم  وتانولی هره ی عصا ه رورند.

MIC  علیهههه لیتههههر و  گههههرم ر  میلههههی میلههههی 43/21م ههههارح  

Staphylococcus epidermidis  هاMIC  گرم ر   میلی 85/17م ارح

های گرم منفی  موم علی  هاکتری وتانولی هره ی . عصا ههورلیتر منثر  میلی

Escherichia coli  وPseudomonas aeruginosa  و مخمههههر

Candida albicans 25  ف الیت  د میکروهی نها  ندور). 

Lotfyعسهل   ترکیبهی  وثهر  مو ری  ی مهال   یک ر   همکا و  و 

. رورند قرو  و زیاهی مو ر ریاهتی زام  وی هر  و صم  نوعی و موم هره

 ههبهور   طهی  زاهم  و هور یافت  کاهش زام هوی میزو  رور نها  نتایآ

 ی زمینه   ر  تهری  کامل مهال ات کررند تأکید ویها . نهد عفونت رچا 

 وسهت   زم زاهم  وز ناشهی  های عفونت ر ما  هروی ترکیبات وی، تأثیر

 26 .)Wojtyczka    مهوم   وتانولی هره ی عصا هها وستفاره وز و همکا و

هههاکتری  و ههها وسههتفاره وز  هیههوفیلم توسههط تهههکیل منههاط  لهسههتا  

عصا ه متوق  کررند  لیتر گرم ر  میلی میلی 325/3-353/3های  غلظت

موم هر  وی  هره ی های مختل  عصا ه (. نتایآ هر سی تأثیر غلظت27 

 های جدوسازی شده ر  هر سهی اا هر نهها  رور که  غلظهت       هاکتری
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لیتر عصا ه ر   وش ونتهها  وز چاههک ههر  وی     گرم ر  میلی میلی 25

 هههای هههیش وز  هههای گههرم مثبههت مههو ر مهال هه  ههها قهههر هالهه  هههاکتری

 های گرم منفی تأثیری ندوشت. متر منثر هور  وما هر  وی هاکتری یلیم 13

نتایآ وی، هر سهی و سهایر    ی ی قاهل تأمل ریرر ک  وز مقایس  نکت 

هایی ر  نتهایآ ااصهل وز    تفاوتشور   های مرتبط وستنبا  می پژوهش

تووند ه  رلیل  میک   ر  مهال ات مختل  وستموم  هرههای منثر  غلظت

مهوم تهیه  شهده ر      ترکیبات  د میکروهی موجهور ر  ههره  تنوع نسبی 

 .مناهع جغروفیایی هاشدونووع 

 تشکر و قدردانی

ی کا شناسهی   رو هی رونههمویی   نامه   وی، مقال  هر وسا  نتایآ پایها  

ر  رونهراه آزور وسهالمی وواهد    17233537541315 ی ها شما هو شد 

فالو جا  تهی  شده وست. وز م اونت پزوههی رونههراه آزور وسهالمی   

وواد فالو جا  ه  رلیل ر  واتیا  قرو  رور  ومکانهات آزمایههراهی و   

 ی هه  اهاطر همکها ی ر  تهیه      ههای وههووز   هیما ستا  یاست محترم 

 .گررر های هالینی قد رونی می نمون 
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Abstract 

Background: Multiple-drug resistance (MDR) is one of the medical challenges in medicine. The aim of present 

study was molecular identification of multiple-drug resistant bacterial isolates in wounds of patients in Ahvaz 

City, Iran, hospitals, and detection of the effect of bee propolis ethanol extract on these bacteria. 

Methods: 120 samples was obtained from bed, burn, and diabetic foot wounds of patients hospitalized in  

5 hospitals in Ahwaz City from May to July 2016. Multiple-drug resistant isolates were selected using disk diffusion 

method and were identified via sequencing 16SrRNA gene. Propolis ethanol extract was prepared using soaking 

method and its effect as an antibacterial agent was tested on the isolates by well diffusion and microdilution methods. 

Findings: 6 multiple-drug resistant isolates including Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter 

baumannii, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, and Enterococcus faecalis were identified among  

25 antibiotic-resistant isolates from different wounds. The concentration of 25 mg/ml of propolis ethanol extract 

was effective on Gram-positive bacteria in well diffusion method. In microdilution method, the most sensitivity 

was seen in Staphylococcus aureus with minimum inhibitory concentration (MIC) of 25 mg/ml and minimum 

bactericidal concentration (MBC) of 50 mg/ml, and then in Enterococcus faecium, and Enterococcus faecalis 

minimum inhibitory concentration of 100 mg/ml and minimum bactericidal concentration of 200 mg/ml. Gram-

negative bacteria were resistant to all concentrations of extract in both methods. 

Conclusion: The isolated multiple-drug resistant Gram-positive bacteria which were from problematic agents in 

treatment of wounds, showed high sensitivity to propolis ethanolic extract. 
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