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Background and Aim: Burn wound is a susceptible site for incidence of resistant 
infections. Therefore, research for finding effective drugs against Pseudomonas 
aeruginosa, the leading pathogen causing burn wound infection, is necessary. The 
current study aimed at investigating the antibacterial effect of herbs including: 
Daenensis thyme, Chavill (Frulago angulata), and Harmala on burn infection caused 
by P. aeruginosa and then comparing the obtained results with the results of selected 
antibiotics on the infection. 

Materials and Methods: Anti-Pseudomonas activity of plants’ extractions was 
evaluated by well diffusion method.  The evaluation of burn wound recovery treated 
with Peganum harmala and daenensis thyme on burn wounds of albinos. Wound area 
and recovery percentage was measured. The number of neutrophils and lymphocytes, 
from all infected groups the sample of blood was obtained.    

Results and Conclusions: The measurement results of the zone of inhibition 
against P. aeruginosa showed better consequences for Thymus daenensis. The number 
of colonies in the treated group with plants and ciprofloxacin showed significant 
differences as compared with the control group and the group treated with gentamicin. 
In counting the white blood cells of infected control group and gentamicin treated 
group, the number of white blood cells was below the normal level while the number 
of blood cells in groups treated with medicinal plants and ciprofloxacin were normal. 
Based on the obtained results of this study on these plant species and their positive 
activity on treatment of infected burn wounds, it was concluded that these plants can 
be considered and used as an anti-Pseudomonas.  
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زمینه و هدف: زخم سوختگي محل مناسبي براي بروز عفونت هاي مقاوم به درمان مي باشد و باکتری سودوموناس 
ائروژینوزا رایج ترین  باکتري مولد این عفونت ها می باشد. بنابراین، تحقیق در زمینه بدست آوردن داروهاي مؤثر ضروري بنظر 
مي رسد. هدف از این تحقیق، شناسایی اثر ضد باکتریایی گیاهان آویشن دنایی، چویل و اسفند برروی عفونت زخم سوختگی 

ناشی از سودوموناس ائروژینوزا و مقایسه آن با اثر آنتی بیوتیک های منتخب بر روی این باکتری می باشد. 

با استفاده از تست چاهک بررسی گردید. جهت ارزیابی  اثر ضد سودوموناسی اسانس گیاهان  مواد و روش ها: 
ترمیم زخم های سوختگی عفونی از تیمار با دو اسانس اسفند و آویشن دنایی بر روی زخم سوختگی موش سوری استفاده 
شد. مساحت زخم و درصد بهبودی اندازه گیری شد. از گروه های آلوده جهت بررسی تعداد نوتروفیل و لنفوسیت ها نمونه 

خون گرفته شد.

یافته ها و بحث: نتایج حاصل از اندازه گیری قطر هاله عدم رشد علیه سودوموناس ائروژینوزا برای اسانس آویشن 
دنایی بیشترین نتیجه را در برداشت. تعداد کلنی در گروه درمان شده با گیاهان و سیپروفلوکساسین تفاوت معنی داری نسبت 
به گروه شاهد و گروه درمان شده با جنتامایسین نشان داد. در شمارش گلبول های سفید خون موش های آلوده شاهد و درمان 
شده با جنتامایسین کمتر از سطح نرمال قرارگرفت، در صورتی که تعداد این سلول ها در خون گروه های درمان شده با گیاهان 
دارویی و سیپروفلوکساسین در محدوده نرمال مشاهده گردید. با توجه به نتایج بدست آمده از گونه های گیاهی و درمان زخم 

سوختگی عفونی می توان پس از مطالعات وسیع تر، به عنوان یک داروی ضد سودوموناس مورد توجه قرار گیرند.
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مقاله 
کوتاه

مقدمه
عفونت هــاي  بــروز  بــراي  مناســبي  محــل  ســوختگي  زخــم 
ــت  ــه بدس ــق در زمین ــن، تحقی ــد. بنابرای ــي باش ــان م ــه درم ــاوم ب مق
آوردن داروهــاي مؤثــر بــر باکتــری ســودوموناس ائروژینــوزا کــه 
ــر  ــروري  بنظ ــد ض ــا می باش ــن عفونت ه ــد ای ــري مول ــن  باکت رایج تری
ــت و داراي  ــره Zygophyllaceae اس ــپند از تی ــاه اس ــد. گی مي رس
آلکالوئیدهایــي بــه نــام هارمالیــن، هارمیــن، هارمالــون مــی باشــد )1(. 
ــدی  ــواد آلکالوئی ــل وجــود مجموعــه ای از م ــه دلی ــا ب ــه ه ــن دان در ای

ــد  ــروب، ض ــد میک ــه ض ــددی از جمل ــواص متع ــا خ و بتا-کاربولین ه
ــا  ــن ب ــس آویش ــت )2(. جن ــه اس ــگل روده ای نهفت ــد ان ــارچ و ض ق
نــام علمــی Thymus از خانــواده نعناعیــان در بــر گیرنــده تقریبــا 215 
گونــه علفــی پایــا و درخچــه ای کوتــاه در دنیاســت و منطقــه مدیترانــه 
بــه عنــوان مرکــز ایــن جنــس معرفــی شــده اســت )3(. مطالعــات نشــان 
مــی دهــد کــه گونه هــای مختلــف جنــس آویشــن دارای اثــرات ضــد 
ــی اکســیدان  ــگل، ضــد اسپاســم و آنت ــارچ، ضــد ان ــری، ضــد ق باکت
ــی  Ferulago angulata از  ــام علم ــا ن ــل ب ــد)4،5(. چوی ــی باش م
ــه  ــاه ب ــن گی ــران مــی باشــد )6(. ای گیاهــان طبیعــی و بومــی غــرب ای
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ــه  ــت آن ب ــد دیاب ــرات ض ــیدان، اث ــی اکس ــات آنت ــتن ترکیب ــل داش دلی
ــی باشــد  ــوی م ــده ق ــات نگهدارن ــات رســیده اســت و دارای ترکیب اثب
ــه  مــواد  ــده ب ــی و نگهدارن ــوان مــاده افزودن ــه عن ــن جهــت ب کــه از ای
ــر و  ــرگ و می ــم م ــل مه ــی از عل ــود )7(. یک ــی ش ــه م ــی اضاف غذای
ــوارض آن  ــرارت و ع ــی از ح ــای ناش ــوختگی ه ــی، س از کار افتادگ
ــه  ــه ب ــت ک ــا پوس ــود ت ــي ش ــث م ــوختگي باع ــه س ــد. ضایع ــی باش م
عنــوان ســد دفاعــي بــدن در مقابــل ورود میکــروب هــا اســت، از بیــن 
بــرود و سیســتم ایمنــي فــرد دچــار نقــص شــود)8(. زخــم ســوختگی 
در خطــر آلودگــی بــه طیــف وســیعی از باکتــری هــای فرصــت طلــب 

ــرار دارد)9(. ق

ــوژن فرصــت طلــب اســت کــه  ــوزا یــک پات ســودوموناس ائروژین
باعــث عفونــت هــای حــاد و مزمــن بیمارســتانی در بیمارانــی بــا نقــص 
ــه  سیســتم ایمنــی مــی شــود. یکــی از علــل مقاومــت ایــن ارگانیســم ب
ــت  ــان عفون ــد دارو در درم ــب از چن ــتفاده نامناس ــا اس ــب داروه اغل
می باشــد)10(. یکــی از علــل مقاومــت ایــن ارگانیســم بــه اغلــب 
داروهــا اســتفاده نامناســب از چنــد دارو در درمــان عفونــت مــی 
ــوان  ــه عن ــه ب ــی ک ــا گیاه ــا منش ــری ب ــاده موث ــن م ــد )11(. یافت باش
ــی  ــه آنت ــاوم ب ــه میکروارگانیســم هــای مق ــر علی یــک میکروب کــش ب
ــی آن  ــرات ســمی و جانب ــرد و اث ــرار گی بیوتیــک هــا مــورد اســتفاده ق
ــای  ــت ه ــوان آن را در جراح ــد و بت ــان باش ــرای میزب ــل ب ــل تحم قاب

ــت. ــوده اس ــگران ب ــر پژوهش ــد نظ ــه در م ــرد، همیش ــکار ب ــی ب عفون

هــدف از مطالعــه حاضــر بررســی اثــرات ضــد سودوموناســی 
گیاهــان آویشــن دنایــی، چویــل و اســفند در مقایســه بــا آنتــی بیوتیــک 
سیپروفلوکساســین و جنتامایســین در شــرایط آزمایشــگاهی و زخــم 
ســوختگی مــی باشــد از طرفــی بــا شــمارش نوتروفیــل هــا و لنفوســیت 
هــا، تغیــرات گلبــول هــای ســفید خــون در عفونــت هــای ســودوموناس 

ــد توکســین بررســی شــده اســت. ــوزا مول ائروژین

روش بررسی
تهیــه سوسپانســیون میکروبــی و ســنجش حساســیت ضــد 

میکروبــی

ائروژینــوزا  ســودوموناس  میکروارگانیســم  بررســی  ایــن  در 
مرکــز  از  دارد،  را  توکســین  تولیــد  توانایــی  کــه   )ATCC+151(
تحقیقــات دانشــگاه تربیــت مــدرس تهــران تهیــه گردیــد. بــا اســتفاده از 
غلظــت و کــدورت محیــط نیــم مــک فارلنــد، سوسپانســیون میکروبــی 
تهیــه شــد. از محلــول حــاوی سوسپانســیون میکروبــی بــر روی محیــط 
گار بــه روش خطــی در ســه جهــت کشــت داده  مولــر هینتــون آ

ــودوموناس  ــه س ــه اولی ــیت و مطالع ــي حساس ــراي بررس ــد )12(.  ب ش
ــت  ــده اس ــه ش ــل تهی ــه از قب ــی ک ــای گیاه ــانس ه ــه اس ــوزا ب ائروژین
ــون  ــر هینت ــط  مول ــك در محی ــاد چاه ــا ایج گار ب ــار در آ از روش انتش
اســتفاده شــد. )7،13(. جهــت بررســی اثــر بهبــودی و کاهــش عفونــت 
زخــم هــای ســوختگی ناشــی از ســودوموناس ائروژینــوزا بــا توجــه بــه 
میــزان در دســترس بــودن گیاهــان، اثــر اســانس دو گیــاه آویشــن دنایــی 
و اســفند بــر روی زخــم ســوختگی عفونــی مــدل مــوش هــای ســوری 

ــد.  ــی ش ــگاهی  بررس آزمایش

حیوانات مورد آزمایش

ــا 40  ــا وزن 30 ت ــر آزمایشــگاهی ب  در ایــن مطالعــه مــوش ســفید ن
گــرم از مرکــز پزشــکی مقایســه ای و تجربــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
شــیراز تهیــه گردیــد. مــوش هــا در قفــس هــای جداگانــه قــرار گرفتنــد 
ــاق  ــار آنهــا قــرار گرفــت. قفــس هــا در یــک ات و آب و غــذا در اختی
ــنایی –  ــیکل روش ــیوس و س ــه سلس ــا 40 درج ــرارت 20 ت ــه ح ــا درج ب

تاریکــی 12 ســاعته نگهــداری شــدند )14(.

روش ایجاد زخم سوختگی

 مــوش هــا بــا اســتفاده از داروی بیهوشــی اتــر بــه صــورت موقــت 
بیهــوش شــدند. ســپس موهــای ناحیــه پشــت آنهــا تراشــیده شــد و یک 
ســوختگی درجــه 2 ایجــاد گردیــد. ســوختگی بــه حــد کافــی کوچــک 
ــا  ــه آزمایشــات ب ــد. انجــام کلی ــا پاســخ سیســتمیک ایجــاد نکن ــود ت ب
رعایــت کامــل ضوابــط اخالقــی کار، بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی 

صــورت گرفــت )10،15(.

اندازه گیری مساحت زخم و سنجش درصد بهبودی

ــاد  ــن روز ایج ــم از اولی ــاد زخ ــم، ابع ــد ترمی ــی رون ــرای ارزیاب  ب
ــا اســتفاده از  ــا روز 21 درمــان انــدازه گیــری شــد. ســپس ب عفونــت ت
روابــط زیــر درصــد زخم و درصــد بهبــودی در روزهــای 20،15،10،5،1 

ــد )16،17(. ــت محاســبه گردی بعــد از ایجــاد عفون

پــس از بدســت آوردن اطالعــات گــروه هــای آزمایشــی مختلــف، 
ــا اســتفاده از آنالیــز آمــاری واریانــس دو طرفــه  نتایــج بدســت آمــده ب
ــوان  ــه عن ــت و P <0.05 ب ــرار گرف ــاری ق ــل آم ــه و تحلی ــورد تجزی م
ــا  ــا داده ه ــام نموداره ــد. در تم ــه ش ــر گرفت ــی دار در نظ ــطح معن س

ــه شــده اســت. ــن ارائ ــار ± میانگی بصــورت انحــراف معی

= درصد زخم
X مساحت زخم در روز
مساحت زخم در روز اول

= درصد بهبودی درصد زخم -100
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روش شمارش کلنی

ــان   شــمارش کلنــی از ســطح زخــم هــا بصــورت یــک روز در می
انجــام گرفــت. نمونــه بــرداری بــا اســتفاده از ســواپ اســتریل آغشــته 
گار پایــه بــه  بــه نرمــال ســالین انجــام و ســپس بــر روی محیــط بــالد آ
روش خطــی کشــت داده شــد. داده هــای بدســت آمــده از گــروه هــای 
ــا اســانس اســفند و آویشــن دنایــی، سیپروفلوکساســین و  تیمــار شــده ب
جنتامایســین بــا گــروه شــاهد ســوخته و عفونــی مقایســه گردیــد. داده ها 

بــا اســتفاده از آنالیــز دوطرفــه تجزیــه و تحلیــل شــد )14(.

روش خون گیری و شمارش نوتروفیل ها و لنفوسیت ها

در روز 16 بعــد از درمــان بــه دلیــل بررســي گلبــول هــای ســفید در 
خــون موش هــا از تمــام گروه هــاي آلــوده و شــاهده خــون گیــري شــد. 
بعــد از رنــگ آمیــزی گیمســا، ســلول هــای خونــی ســفید بــا اســتفاده 

از میکروســکوپ نــوری شــمارش شــدند )18(.

یافته ها و بحث
ــوان  ــه عن ــان ب ــط انس ــه توس ــد ک ــی بودن ــن ترکیبات ــان اولی گیاه
ــی  ــرات داروی ــان اث ــی زم ــد و در ط ــرار گرفتن ــتفاده ق ــورد اس دارو م
ــد. طــب ســنتی از هــزاران ســال پیــش  ــی نشــان دادن ــه خوب خــود را ب
جهــت اهــداف درمانــی اســتفاده مــی شــده اســت کــه در ایــن میــان 
ــل  ــگاه قاب ــی جای ــان داروی ــای گیاه ــاره ه ــانس و عص ــتفاده از اس اس
ــتفاده از  ــرا اس ــت. اخی ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــه ای را ب مالحظ
 ترکیباتــی کــه بــه طــور کلــی بــی ضــرر تلقــی مــی شــوند و بــه

GRAS (Generally regarded as safe) معروفنــد، توجــه زیــادی 
ــه خــود معطــوف کــرده انــد. ترکیبــات طبیعــی فعــال بیولوژیکــی  را ب
ــند،  ــی باش ــات GRAS  م ــن ترکیب ــه مهتری ــان از جمل ــتق از گیاه مش
ــوان  ــی ت ــان را م ــای گیاه ــواد حاصــل از اســانس و عصــاره ه ــرا م زی
جهــت حفــظ و نگهــداری مــواد غذایــی و در داروســازی و بــه عنــوان 
ــه بیمــاری هــا و عفونــت هــای میکروبــی  عوامــل درمانــی جدیــد علی
ــرد) 19(. در ســال Sangclic 2003 نشــان داد کــه اســانس  ــه کار ب ب
ــودوموناس  ــی، س ــیا کل ــای اشریش ــری ه ــر روی باکت ــن ب ــاه آویش گی
ــد )7(.  ــی دارن ــر بازدارندگ ــوس اث ــتافیلوکوکوس اورئ ــوزا و اس ائروژین
ــی بــر روی  ــن دنای ــانس آویش ــز اثــرات اس ــق حاضــر نی ــی تحقی ط

ســودوموناس ائروژینــوزا بــه اثبــات رســید )جــدول 1(. همچنیــن نتایــج 
ــوزا  ــودوموناس ائروژین ــه س ــوده ب ــوختگی آل ــای س ــم ه ــی زخ بررس
ــوختگی  ــای س ــم ه ــود زخ ــم و بهب ــاه در ترمی ــن گی ــه ای ــان داد ک نش
ــو در  ــدد م ــش مج ــک و روی ــث تحری ــد و باع ــر می باش ــوده موث آل
 Arshad ،2008 ناحیــه ســوختگی شــده اســت )جــدول 2(. در ســال
ــیا  ــای اشریش ــت ه ــر روی عفون ــفند ب ــرات اس ــر روی اث ــه ای ب مطالع
کلــی مــرغ و خــروس هــای اهلــی انجــام گرفــت. نتایــج ایــن تحقیــق، 
اثــرات دانــه هــای اســفند در مقابــل اشریشــیا کلــی را بــه اثبــات 
رســاند )20(. بــا توجــه بــه نتایــج مطالعــه حاضــر اثــرات اســانس گیــاه 
ــگاهی و  ــرایط آزمایش ــوزا در ش ــودوموناس ائروژین ــر روی س ــفند ب اس
ــوزا  ــودوموناس ائروژین ــر س ــفند ب ــانس اس ــه اس ــان داد ک in vivo نش
ــوختگی  ــم س ــت زخ ــودی عفون ــش و بهب ــث کاه ــرده و باع ــر ک اث
شــده اســت. Taran در ســال 2010 اثــر ضــد میکروبــی گیــاه چویــل 
ــوس،  ــری هــای اســتافیلوکوکوس اورئ ــر روی باکت ــه روش MIC ب را ب
لیســتریا منوســیتوژنز و اشریشــیا کولــی نشــان داد. همچنیــن وی عنــوان 
کــرد کــه بخش هــای هوایــی گیــاه چویــل بخــش هــای هوایــی 
ــن دارای خــواص  ــا پنی ــن و بت ــا پنی ــل داشــتن آلف ــه دلی ــل ب ــاه چوی گی
ــرات  ــز اث ــر نی ــق حاض ــی تحقی ــد )21(. ط ــی می باش ــروب کش میک
ــک  ــه روش چاه ــوزا ب ــودوموناس ائروژین ــر روی س ــل ب ــانس چوی اس
بــه اثبــات رســید.از طرفــی از آنجــا کــه تاکنــون تحقیقــات زیــادی بــر 
ــن  ــت ای ــده اس ــام نش ــل انج ــاه چوی ــی گی ــد میکروب ــرات ض روی اث
ــط  ــه ای توس ــال 1387 مطالع ــد . در س ــی باش ــت م ــز اهمی ــه حائ یافت
ــوش هــای ســوخته  ــر شــمارش گلبول هــای ســفید م Naghmachi ب
آلــوده بــه ســودوموناس ائروژینــوزا مولــد اگزوتوکســین انجــام گرفــت. 
ــای ســفید کاهــش  ــول ه ــداد گلب ــت شــد کــه تع ــن بررســی ثاب در ای
پیــدا کــرده اســت و اگزوتوکســین ســودوموناس ائروژینــوزا بــا تاثیــر بــر 
گلبــول هــای ســفید بــه اســتقرار عفونــت کمــک مــی کنــد)17(. نتایــج 
ــودی زخــم  ــر بهب ــان ب ــر درم ــد کــه اث ــی ده ــه حاضــر نشــان م مطالع
ــون در  ــفید خ ــای س ــول ه ــک گلب ــی و تحری ــوختگی عفون ــای س ه
بیمــاران ســوخته آلــوده بــه ســودوموناس ائروژینــوزا کامــال موثــر مــی 
باشــد. بررســی هــای انجــام شــده بــر روی اثــرات ضــد سودوموناســی 
ــل نشــان داد کــه  ــام گیاهــان آویشــن دنایــی، اســفند و چوی اســانس ت
ــد و  ــری کردن ــوزا جلوگی ــودوموناس ائروژین ــد س ــان از رش ــن گیاه ای
ــین  ــین و جنتامایس ــای سیپروفلوکساس ــک ه ــی بیوتی ــا آنت ــه ب در مقایس

قطر هاله عدم رشد )میلیمتر(
سیپروفلوکساسینجنتامایسیناسانس چویلاسانس آویشن دناییاسانس اسفند

ارگانیسم مورد مطالعه
)ATCC+151( 2030251015سودوموناس ائروژینوزا

روی  جنتامایسین  و  سیپروفلوکساسین  با  مقایسه  در  چویل   و  دنایی  آویشن  اسفند،  تام  اسانس  متر(  میلی  رشد)برحسب  عدم  هاله  قطر  میانگین   :1 جدول 
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بــا توجــه بــه مقاومــت ایــن ارگانیســم موثرتــر مــی باشــند )نمــودار 1(. 
همچنیــن در ترمیــم زخــم ســوختگی گیاهــان آویشــن دنایــی و اســفند 
نســبت بــه گــروه شــاهد بــدون درمــان تاثیــر معنــی داری ایجــاد کــرده 
ــا  ــده ب ــان ش ــروه درم ــفید در گ ــای س ــول ه ــمارش گلب ــد. در ش ان
ــطح  ــیت در س ــل و لنفوس ــای نوتروفی ــلول ه ــداد س ــی تع ــن دنای آویش
نرمــال قــرار گرفتنــد کــه ایــن مــی توانــد از نتایــج مثبــت گیــاه آویشــن 

ــی باشــد . ــت سیســتم ایمن ــر تحریــک و تقوی ــی ب دنای

تقدیر و تشکر
نویســندگان ایــن مقالــه از دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه یاســوج 
بــه جهــت همــکاری در اجــرای ایــن پــروژه کمــال تشــکر و قدردانــی 

را دارنــد.

تعارض منافع
بین نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

روزهای بررسی شده
روز بیستمروز پانزدهمروز دهمروز پنجم درمان

0/0±)94/8(0/0±)68/68(4/9±)38(5/3± )11/8-(آویشن
6/5±)80(4/1±)60(3/1± )31/5(7/07±)15/3-(اسفند

0/0±)45(0/0±)25(0/0±)3(0/0±)14-(سیپروفلوکساسین
0/0±)78-(0/0±)60-(07/7±)41-(07/7±)30-(جنتامایسین

0/0±)120-(0/0±)110-(0±)80-(0/0±)56-(شاهد

روی  جنتامایسین  و  سیپروفلوکساسین  با  مقایسه  در  چویل   و  دنایی  آویشن  اسفند،  تام  اسانس  متر(  میلی  رشد)برحسب  عدم  هاله  قطر  میانگین   :2 جدول 
میکروارگانیسم مورد آزمایش به روش چاهک پلیت پس از سه بار تکرار

نمودار 1 : یافته های حاصل از شمارش کلنی زخم های آلوده به سودوموناس در طول 21 روز درمان
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