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بررسی باکتری شکارگر باکتریووراکس استولپی ( )Bacteriovorax stolpiiبر
بهبود زخم سوختگی عفونی شده با سودوموناس آئروجینوزا در موش بزرگ
آزمایشگاهی
DOR:
محمد شهباززاده ،1الهام معظمیان ،1علیرضا رفعتی ،2مسعود فردین3
-1گروه میکروب شناسی ،دانشکده علوم ،کشاورزی و فناوریهای نوین ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز.ایران.
-2گروه فارماکولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان ،سروستان ،ایران.
 -3دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اردبیل ،دانشکده پزشکی ،گروه میکروبیولوژی ،اردبیل ،ایران.
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چكيده
زمينه و هدف :باکتری مقاوم به دارو یكی از اصلیترین عوامل مرگومير براثر سوانح سوختگی میباشد .باکتری باکتریووراکس
استولپی مثل سایر شكارگرها به فضای پری پالسمی باکتریهای گرم منفی حمله کرده و موجب از بين رفتن آن ها میشود هدف از
پژوهش حاضر بررسی باکتری شكارگر باکتریووراکس استولپی بر درصد بهبود زخم سوختگی عفونی شده با سودوموناس آئروجينوزا در
موش بزرگ آزمایشگاهی بود.
روش کار 30 :سر موش بزرگ آزمایشگاهی آلبينو ان ماری بعد از ایجاد زخم سوختگی به صورت  5تایی در گروه های کنترل
مثبت ،منفی ،تيمار جنتامایسين ،سيپروفلوکساسين و باکتریووراکس استولپی به صورت تصادفی تقسيم شد و به جز گروه کنترل منفی تمامی
گروه ها به وسيله  4جدایه سودوموناس مقاوم به چند دارو عفونی شدند .بعد از درمان با باکتری و آنتی بيوتيک کلونی های زخم به
صورت یک روز در ميان و اندازه گيری مساحت زخم هم در طی  20روز گزارش شد.
یافتهها :نتایج حاصل از شمارش کلونی ها نشان داد که باکتری باکتریووراکس استولپی در زخم های عفونی در طی  21روز در
مقایسه با سایر گروه ها ميزان باکتری ها را به صورت معنی داری می کاهند و این کاهش بهتر از عملكرد آنتی بيوتيک های جنتامایسين
و سيپروفلوکساسين است و اندازه گيری مساحت زخم در طی  20روز نيز نشان داد که استفاده از باکتری شكارگر باعث کاهش مساحت
زخم در موش های سوخته نسبت به گروه های کنترل می شود .بررسی بافت شناسی زخم های حاصل نشان داد که باکتری شكارگر
باعث کاهش التهاب ،افزایش فيبروبالست ها و افزایش کالژن بافتی نسبت به گروه کنترل شده است.
نتيجه گيری :باکتریووراکس استولپی می تواند روند درمان را در آلودگی های مقاوم به دارو تسریع کند.
واژههای کليدی :باکتری شکارگر ،باکتریووراکس استولپی ،سوختگی ،مقاومت دارویی.

مقدمه
عفونت ناشی از سوختگی یکی از اصلیترین عوامل

جان خود را ازدستدادهاند( .)۲1بر همین اساس بعد از

مرگومیر براثر سوانح سوختگی میباشد( ۶۸ .)7درصد

تصادفات موتوری ،پرت شدن از ارتفاع و خشونت،

مرگهای بیمارستانی ناشی از سوختگی درنتیجه عفونی

سوختگی چهارمین عامل مرگومیر میباشد حدود ٪۹۰

شدن زخم و سپتیسمی بوده است( .)14بر اساس آمار از

سوختگیها در کشورهای درحالتوسعه رخ میدهد و

سال  ۲۰۰4تا  ،۲۰11در سراسر جهان  11میلیون سوختگی

علت آن تا حدودی تجمع بیشازحد و شرایط آشپزی غیر

به مراقبت پزشکی نیاز داشته و از این تعداد  ۳۰۰۰۰۰نفر

ایمن است بهطورکلی  ٪۶۰سوختگیهای منجر به مرگ

36

بررسی باکتری شكارگر باکتریووراکس استولپی بر بهبود زخم سوختگی عفونی شده با سودوموناس آئروجينوزا

در جنوب شرق آسیا رخ میدهد و نرخ آن  11٫۶نفر در

سوختگی مقاوم به چند دارو هستند .مقاومت چند دارویی

هر  1۰۰۰۰۰نفر میباشد( )۲۳در کشورهای توسعهیافته

با کسب جهشهای مختلف و یا انتقال افقی ژنهای

نرخ مرگومیر ناشی از سوختگی در مردان دو برابر زنان

مقاومت آنتیبیوتیکی گسترش مییابد( .)5استفاده از

است .این میزان بهاحتمالزیاد به دلیل مشاغل پرخطر و نیز

پروبیوتیک ها و باکتری های زنده در سال های اخیر در

فعالیتهای ریسکپذیر آنهاست( .)۲۹در بسیاری از

بهبود برخی از عفونت های مقاوم به آنتی بیوتیک گزارش

کشورهای درحالتوسعه نرخ مرگومیر زنان براثر

شده است( )Ottaviani et al., 2020شکارگرها

سوختگی دو برابر مردان است و عمدتاً با حادثههای

باکتریهای کوچکی هستند که به صورت غیر اختصاصی

بهوجود آمده در آشپزخانه یا خشونتهای خانوادگی

به فضای پری پالسمی باکتریهای گرم منفی حمله کرده

ارتباط دارد نرخ مرگومیر ناشی از سوختگی کودکان در

و با تکثیر خود در این ناحیه باعث از بین رفتن باکتری

کشورهای درحالتوسعه بیش از ده برابر نرخ مرگومیر

طعمه خود میشوند( .)۳1شکارگرها بهطور وسیعی در

ناشی از سوختگی کودکان در کشورهای توسعهیافته

اکوسیستمهای خاکی ،آب شیرین و دریایی شامل دهانه

است( .)1۹بهطور کل ،مرگومیر ناشی از سوختگی یکی

رودها ،سواحل دریا و اقیانوسها ،رودخانهها ،فاضالبها،

از پانزده علت اصلی مرگومیر در کودکان است از دهه

حوضچههای پرورش ماهی ،جریان آبهای آبیاری و

 ۸۰تا سال  ۲۰۰4اکثر کشورها شاهد کاهش نرخ

مخازن آبی ساخت بشر توزیعشدهاند( .)۲7شکارگرها از

سوختگیهای کشنده و بهطورکلی سوختگی بودهاند(.)۲1

آبشش خرچنگ ،رسوبات ،سطوح زیر آب ،خاکها،

تنوع زیادی از باکتریها را میتوان از زخم سوختگی جدا

مزارع برنج و ریزوسفر گیاهان جداسازی شدهاند .هم

سودوموناسآئروجینوزا،

چنین آنها را میتوان از مدفوع حیوانات جداسازی کرد

اسنتوباکتر ،انتروباکترکلواک ،پروتئوس و اشریشیاکلی از

و به عنوان جمعیت غالب در زالوی هیرودووربنا کشف

باکتری

شدهاند .شکارگرها به بیوفیلمهایی که در سکونتگاههای

سودوموناسآئروجینوزا در اکثر باکتریمی های ناشی از

آبی تشکیل میشوند مهاجرت میکنند و در شرایط

سوختگی بهوجود میآید و علیرغم پیشرفتهایی که در

آزمایشگاهی ،بهطور مؤثری بیوفیلمها را حذف میکنند.

علم پزشکی صورت گرفته است ،هنوز مرگومیری به

شوری و به میزان کمتری طیف میزبانی ،فاکتورهای

میزان  ۸۰درصد در این بیماران دیده میشود( .)۸مقاومت

اکولوژیکی هستند که میتوانند در توصیف نیای

آنتیبیوتیکی در عفونت های زخم های سوختگی یکی از

شکارگرها استفاده شوند( .)۳۰ارزیابی فراوانی نسبی

دالیل اصلی شکست درمان در سوختگیها است(.)۳۳

شکارگرها بر اساس توالی ژن 1۶ S rRNAدر طیف

استفاده گسترده و نابجا از آنتیبیوتیکها گسترش مقاومت

وسیعی از محیطها صورت گرفته است این مطالعات نشان

باکتریایی را تسریع کرده که از نتایج آن بی اثر شدن درمان

داده اند که شکارگرها بهطور متوسط حدود  %۰/۲کل

و تهدید حیات بیمار است( .)۹وجود پمپهای افالکس،

باکتریها را تشکیل میدهند .بهطور مشابهی تکنیکهای

کسب ژنهای مقاومت آنتیبیوتیکی ،تشکیل بیوفیلم و

مستقل از کشت آشکار کرد که تنوع شکارگرها بسیار

نفوذپذیری پایین پوشش سلول از طریق الیه آلژیناتی و

بیشتر از مقادیر بهدستآمده توسط توصیف سویهها

لیپوپلیساکاریدی از علل این حساسیت کم به شمار

است( .)۲۶بدلوویبریوباکتریووروس اولین شکارگر

میآیند( .)1۶اکثر باکتری های جدا شده از عفونت های

کشف شده که مطالعات زیادی بر روی آن انجام گرفته

کرد.
جمله

استافیلوکوکوس،
ای ن

باکتریها

میباشند(.)1۲
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است( .)1۸عموماً مطالعات انجام یافته بر روی این

از باکتری های شکارگر باکتریووراکس استولپی برای

ارگانیسم بر روی سایر شکارگرها هم تعمیم داده می شود.

درمان عفونت های سوختگی در موش بزرگ

چرخهی سلولی شکارگرها شامل مرحله سلولهای

آزمایشگاهی انجام یافت.

مرحلهی حمله و سلولهای مرحله رشد و تقسیم است.

مواد و روش ها

سلولهای فاز حمله کوچک ،متحرک ،تک تاژهای هستند

تعداد  ۳۰سر رت بزرگ آزمایشگاهی از نژاد آلبینو ان

و قادر به تکثیر در خارج از طعمه نیستند .درچرخهی

ماری ،از هر دو جنس نر و ماده به وزن  ۲5۰ +۳۰گرم

سلولی بدلوویبریو ابتدا شکارگر فاز حمله با حرکت فعال

استفاده شد .این موشها از موسسه تحقیقات واکسن و سرم

تاژهای به سمت طعمه حرکت میکند و سپس با برخورد

سازی رازی تهیه و سپس در شرایط مناسب از نظر نور و

به سلول طعمه به آن به صورت اتصال برگشتپذیر یا

حرارت ،نگهداری شدند .پس از چند روز که حیوانات به

دائمی می چسبد سپس حرکت تاژهای متوقف میشود و

محیط سازش یافتند به صورت تصادفی به گروه های

شکارگر خود را وارد فضای پریپالسمی طعمه می کند و

مشخص شده در جدول  1تقسیم بندی شدند( .)1بعد از

در فضای پریپالسمی ،دیوارهی سلولی طعمه را توسط

اخذ کد اخالق به شماره IR. IAU. ARDABIL. REC.

آنزیمها تغییر میدهد و به غشای پالسمایی طعمه متصل

 1396. 101از کمیته اخالق دانشگاه آزاد اردبیل از داروی

میشود که این اتصال به مدت طوالنی در طول شکار

بیهوشی نبوپنئال سدیم با نام تجارتی نسدونال محصول

حفظ میشود( ،)1۸سپس طعمه به دلیل تغییر یافتن

شرکت اسپشبای فرانسه به میزان  45mg/ kgبر حسب وزن

دیوارهی سلولی گرد میشود و شکارگر به درون

حیوان به روش داخل صفافی تزریق انجام گردید( .)1۰بر

پریپالسم رشد کرده و  DNAخود را همانندسازی

اساس طرح سوزاندن استاندارد حیوانات ،قالبی ساخته شد

میکند .این مرحله دلوپالست نامیده میشود .بعد از این

که قسمتی از بدن حیوان را که باید در معرض آب داغ

مرحله ،شکارگر درمییابد که سیتوپالسم طعمه تمام شده

قرار گیرد محدود میکرد که سوختگی از نوع درجه دو

است و با سنتز دیواره میانی به چندین زاده تقسیم میشود

ایجاد می کرد .برای محاسبه وسعت سوختگی از فرمول

و نهایتاً غشای باقیماندهی طعمه شکافته شده و دلوویبریوها

 A=KW2/3که در آن  Aسطح بدن بر حسب سانتی متر

آزاد میشوند( .)۳1باکتریووراکس استولپی یکی از

مربع W ،وزن بدن بر حسب گرم و  Kضریب ثابتی است

شکارگرهایی است که از آب های شیرین و مخصوصا

که در مورد رت برابر  1۰میباشد استفاده شد .با استفاده

رودخانه ها جداسازی شده است( .)14مطالعات کمی بر

از این فرمول میتوان وسعت سوزاندن را در حیوانی که

روی ساختار و فیزیولوژی این باکتری تا به حال انجام یافته

وزن آن مشخص است تعیین کرد .سطح مقطع در این

است ولی بر طبق مطالعات گذشته ساختار و نحوه زندگی

آزمایش برابر  17سانتی متر مربع میباشد که وسعتی برابر

آن مانند سایر شکارگرهاست و مثل دلو ویبریو

 1۰درصد مجموع سطح بدن رت را شامل میشود .حیوان

باکتریووروس می تواند به بسیاری از گرم منفی ها حمله

بیهوش را به روی میز منتقل و به شکم خوابانده و سپس

کند( .)1۳در سال  ۲۰۰5کادوری و همکاران ثابت کردند

ال تراشیده شده و حیوان به
موهای ناحبه پشت حیوان کام ً

که باکتریهای شکارگر قادرند به سویههای بالینی

نحوی در قالب قرار می گرفت که بلندترین قسمت پشت

گوناگون باکتریهای گرم منفی تولیدکنندهی بتاالکتاماز

او در مرکز سوراخ واقع در قالب جای گیرد .به این ترتیب

و  MDRحمله کنند( .)11پژوهش حاضر با هدف استفاده

در تمامی نمونه ها قسمت تقریباً مشابهی از ناحیه پشت با
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آب داغ تماس یافته و سوزانده میشد( .)۲ ،۲۲پس از ۶

شد و درب ظرف بسته شد و با کمک این روش موشها

ثانیه حیوان را از آب داغ دور کرده و پشت آن را با گاز

به شیوه های بدون درد کشته شدند .موهای روییده در

استریل خشک کرده و هر حیوان را در یک قفس آزاد

ناحیه زخم قبل از انجام نمونهبرداری زدوده و سپس با

میشد به منظور جبران آب از دست رفته در اثر سوختگی،

استفاده از یک اسکالپل برش تمام ضخامت در پوست

به حیوانات ،با توجه به وزن آنها مقداری محلول نرمال

ایجاد و نمونه موردنیاز جهت بررسی آسیبشناسی برداشته

سالین به روش داخل صفاقی تزریق گردید( .)۲ ،۲۲برای

شد .در هنگام برداشت نمونه هم از بافت پوست سالم و هم

آلوده کردن زخمهای سوختگی ،از جدایه های

از بافت زخم نمونهبرداری گردید تا امکان مقایسه بافت

سودوموناس مقاوم به دارو که از زخم های سوختگی

سالم و زخم وجود داشته باشد .بعد از برداشت نمونه ،بافت

توسط شهباززاده و همکاران به دست آمده بود استفاده

زیر جلد از لحاظ حضور چسبندگی بررسی شد .نمونههای

شد( .)۲5نیم میلی لیتر از محلول که حاوی 1۰۸CFU/ml

تهیه شده در ظرف های نمونهگیری حاوی فرمالین 1۰%

باکتری بود توسط پیپت پاستور برداشته شد و بر روی

قرار داده و بعد از  4۸ساعت فرمالین نمونهها عوض و از

زخمهای سوختگی موشهای صحرائی که  ۲4ساعت از

تمام نمونههای بافتی جهت بررسیهای هیستوپاتولوژی

سوختگی آن ها می گذشت ،انتقال یافت .باکتری

مقطع بافتی تهیه شد .ارزیابی هیستوپاتولوژیک به روش

باکتریووراکس استولپی از آزمایشگاه میکروبیولوژی

سیستم امتیازبندی  Adamو همکاران انجام شد .بر اساس

دانشگاه آزاد واحد شیراز تهیه و بعد از ایجاد زخم

این روش برای بررسی تأثیر آسیب بر روی ساختارهای

سوختگی و عفونی کردن گروه ها توسط باکتری

اپی تلیال حضور یا عدم حضور هایپرپالزی اپیدرم،

باکتریووراکس استولپی  ،1۰۸CFU/mlسیپروفلوکساسین

هایپرکراتوز اپیدرم و ضمایم اپیدرم مانند فولیکولهای مو

5 µg/mlو جنتامایسین  1۰ µg/mlمحصول شرکت

ارزیابی شدند .اثرات آسیب بر روی ساختارهای مزانشیمی

 solarbioچین تیمار شدند نمونه برداری با استفاده از

نیز با تعیین حضور یا عدم حضور عضالت صاف ،عضالت

سواپ استریل آغشته به نرمال سالین انجام و شمارش

عقب کشنده مو ،تزاید عروقی ،فیبروپالزی و ضخیم یا

کلونی ها به صورت یک روز در میان انجام گرفت .سپس

سازمان یافته ،نبودن رشته های کالژن ارزیابی شد .انجام

بر روی محیط بالد آگار پایه به روش خطی کشت داده

مطالعات آسیب شناسی در دو زمینه ،میزان اپی تلیزاسیون

شد و با گروه کنترل(سوخته و عفونی شده) مقایسه گردید.

و شمارش سلول های التهابی(ماکروفاژ و نوتروفیل) انجام

در روزهای  1۰،15 ،5و  ۲۰از زخمهای ایجاد شده عکس

گرفت .نتایج با استفاده از آزمون های آماری ANOVA

برداری همراه با خط کش مدرج انجام شد و برای انجام

و  tukeyدر نرم افزار  SPSS22انجام گرفت و نمودارها

اندازه گیری زخم از نرم افزار  image J .استفاده و مساحت

توسط اکسل  ۲۰1۳رسم گردید.

کلی زخم اندازه گیری شد .نمونه برداری به منظور انجام

نتایج

بررسی های میکروسکوپی در روز  ۲1انجام گردید .به این

نتایج بررسی شمارش کلونی های باکتری سودوموناس

منظور ابتدا موش ها یوتانایز شدند .برای یوتانایز کردن

مقاوم به چند دارو در طی  ۲1روز در جدول  ۲آورده شده

موش ها از ماده بیهوشی اتر استفاده گردید .موشها ابتدا

است نتایج حاکی از تاثیر باکتری شکارگر بر کاهش میزان

درون ظرفی درب دار قرار گرفتند و سپس یک پنبه آغشته

سودوموناس مقاوم به چند دارو در زخم های عفونی موثر

به اتر در داخل ظرفی که موش در آن قرار داشت گذاشته

بود .در روز اول شمارش کلونی ها نتایج حاکی از عدم
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تفاوت آماری در نمونه ها بود بعد از روز  5تفاوت آماری

≥()Pجدول  .)۳مقاطع بافت شناسی در گروه های مختلف

در سطح P≥۰/۰5بین گروه های کنترل و گروه

از لحاظ ضمایم پوست شامل مو ،غدد سباسه و غدد عرق

باکتریوورکس مشاهده شد و این تفاوت آماری تا روز ۲1

هیچگونه تفاوت معنی داری نشان ندادند(()P≥ ۰/۰5شکل

ادامه داشت .هم چنین در روز  ۹تفاوت آماری در سطح 5

 .)۲نتایج نمودار  1نشان می دهد که رت هایی که با

درصد بین گروه تیمار شده باکتریووراکس با گروههای

سودوموناس آلوده شده و با باکتری های شکارگر تیمار

آنتی بیوتیک مشاهده شد و این تفاوت تا روز آخر ادامه

شدند در انتهای آزمایش به مراتب نسبت به گروه کنترل

داشت( .)P≥ ۰/۰5بین گروه های سیپروفلوکساسین و

مثبت کاهش مساحت زخم بیشتری را داشته اند(شکل )1

جنتامایسین نیز تا آخرین روز تفاوت معنی داری دیده نشد.

و درمان با باکتری های شکارگر توانست در کاهش

بررسی بیشتر نتایج حاکی از این مورد است که باکتری

مساحت زخم به صورت معنی داری مثبت عمل کند(۰/۰5

باکتریوورکس عملکردی بهتر از گروه های آنتی بیوتیکی

≥ .)Pدرمان با آنتی بیوتیک نیز نسبت به گروه کنترل مثبت

داشته اند مقایسه مساحت سطح زخم در گروه های آلوده

به صورت معنی داری باعث کاهش زخم شده بود ولی

شده با سودوموناس های جدا شده در نمودار 1آورده شده

تفاوت معنی داری بین گروه باکتری های شکارگر و آنتی

است نتایج نشان می دهد که گروه های که با باکتریهای

بیوتیک ها وجود نداشت(.)P≥ ۰/۰5

شکارگر درمان شده بودند نسبت به گروه کنترل مثبت به

بحث ونتيجه گيری

صورت معنی داری کاهش مساحت زخم را داشته

کارهای تحقیقاتی بر روی اثر ترمیمی شکارگرها بر

اند( .)P≥ ۰/۰5بررسیهای هیستوپاتولوژیک نشان میدهد

روی زخم های سوختگی تا حاال صورت نگرفته است و

که استفاده از باکتری شکارگر امتیاز بیشتری نسبت به دو

پژوهش حاضر اولین پژوهش در این حوزه بوده است .در

گروه آنتی بیوتیک و گروه کنترل کسب کرده بود(۰/۰5

مطالعه حاضر زخم های سوختگی بعد از ایجاد با

≥ .)Pبه این صورت که از لحاظ تعداد و جهت رشته های

سودوموناس آئروجینوزا عفونی شدند و تحت تیمار با

کالژن تفاوت معنی داری در بین امتیازات داده شده به

باکتری شکارگر و آنتی بیوتیک قرار گرفتند نتایج

موش ها در گروه تیمار شده با شکارگر با گروههای آنتی

شمارش کلونی های زخم های سوختگی در پژوهش

بیوتیک و کنترل مشاهده شد( .)P≥ ۰/۰5از لحاظ حضور

حاضر نشان داد که باکتری باکتریووراکس استولپی

سلول های فیبروبالست نیز تفاوت معنیداری بین گروه

توانسته است از روز سوم به صورت معنی داری میزان

تیمار شده با باکتری شکارگر با سایر گروه ها وجود

باکتری استافیلوکوکوس اورئوس را در زخم ها نسبت به

داشت( .)P≥ ۰/۰5در موش های گروه تیمار با باکتری

گروه کنترل و گروه های تیمار شده با آنتی بیوتیک

شکارگر تفاوت معنی داری از نظر میزان عروق و جهت

کاهش دهد .نتایج یافته های سوتون و همکاران( )۲۰1۹نیز

عروق در الیه درم نسبت به گروه کنترل و گروه های تیمار

نشان داد که باکتری های شکارگر توانایی کاهش کلونی-

دیگر مشاهده شد( .)P≥ ۰/۰5از لحاظ شدت التهاب نیز

های استافیلوکوکوس را در زخم ها دارند( .)۲۸چو و

تفاوت معنی داری بین گروه های تیمار شده با آنتی

همکاران( )۲۰1۹در پژوهش دیگری تاثیر شکارگرها را بر

بیوتیک ها و باکتری شکارگر عملکرد بهتری نسبت به

روی عفونت های مقاوم به دارو در زخم های عفونی

گروه کنترل داشتند( .)P≥ ۰/۰5از لحاظ پرخونی تفاوت

بررسی کردند که نشان داده شد که شکارگرها با کاهش

معنی داری بین گروه های مطالعه دیده نشد(۰/۰5

میزان گرم منفی ها در زخم ها روند بهبودی را در زخم-
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های عفونی مقاوم به درمان تسریع می کنند( .)۸به نظر می-

باکتریهای شکارگر درمان شده بودند نسبت به گروه

رسد که باکتریووراکس استولپی با مکانیسم شکارگری

کنترل مثبت به صورت معنی داری کاهش مساحت زخم

خود که شامل شناسایی سودوموناس آئروجینوزا و نفوذ به

را داشته اند به نظر می رسد که اثر مثبت شکارگرها در

فضای پری پالسمی این باکتری و نابود کردن آن مانع از

کاهش مساحت زخم سوختگی مربوط به کاهش میزان

هجوم باکتری ها به سلول های اپی تلیالی و میزان کلونی-

سودوموناس در زخم ها و هم چنین تحریک سنتز

های این باکتری را در زخم کاهش داده اند .نتایج حاصل

فیبروبالست ها و تحریک ماکروفاژهای بافتی بوده

از مقایسه مساحت سطح زخم در گروه های آلوده شده با

است(.)۲4

سودوموناس های جدا شده نشان داد که گروه های که با
جدول -1تعداد گروه های مورد بررسی در پژوهش حاضر
تيمار

کنترل
تيمار باکتریووراکس
کنترل-
سوخته و فاقد

کنترل +
سوخته و عفونی شده با

استولپی

جنتامایسين

سيپروفلوکساسين

1۰۸ CFU/ml

µ 1۰g/ml

µ 5g/ml

سوخته و عفونی شده با

۸

تيمار آنتی بيوتيكی

سوخته و عفونی شده با

سوخته و عفونی شده با

عفونت و

سودوموناس  1۰ CFUو

سودوموناس و درمان با

سودوموناس و درمان با

سودوموناس و درمان با

درمان

بدون درمان برای هر جدایه

باکتریووراکس استولپی

جنتامایسین

سیپروفلوکساین

جدول  -2شمارش کلونی های زخم های سوختگی در گروه های رت آلوده به سودومانس (حروف های ناهمسان در هر ردیف و
ستون نشان از تفاوت معناداری در سطح  P<0.05است ).
تعداد کلونی در روزهای
تیمار

یک

سه

پنج

شش

نه

یازده

سیزده

هفده

نوزده

بیست و یک

جنتامایسین

۳45a

41۰ ab

44۰b

4۹۰ b

5۳۰ c

5۶1 c

57۹ g c

5۹۸ g

۶4۰ g

۶۹1 g

سیپروفلوکساسین

۳71 a

۳۹۰ a

4۰1 ab

441 b

4۹۰ c b

5۰۳ c

541 c

5۸5 cg

۶۰۹ g

۶۲۰ g

باکتریوورکس

۳۸1 a

۳۹۸ a

۳4۰ a

۳۰1 a

۲۶7 d

۲45 d

۲۰۸ e

1۳۲ e

۹7F

4۳ F

کنترل

۳۸۰ a

4۰1 ab

47۸b

541 c

۶۰5 c

۶71g

7۳1h

7۹۰ h

۸۰1 h

۸1۰ h

جدول -3نتایج امتياز هيستوپاتولوژیک
شاخص آماری

تيمار با سيپروفلوکساسين

تيمار با جنتامایسين

تيمار با باکتریووراکس

کنترل

ميانگين

5 /1

5 /۲

۶ /5

4 /4

انحراف معيار

۰/۹۹

1/۲1

1/7۸

۰/5۸

خطای معيار

۰/۳۲

۰/۳۸

۰/45

۰/۲۳
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کنترل مثبت

کنترل منفی

جنتامایسین

سیپروفلوکساسین
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Bacteriovorax

250
a

200

c
b

d

100

مساحت زخم MM2

150

50
e

0
15

20

روز

10

5

نمودار -1مقایسه ميانگين مساحت زخم برحسب 2 mmدر گروه های مورد آزمایش در روزهای پس از آلودگی با سودوموناس
حروف های ناهمسان در هر ردیف و ستون نشان از تفاوت معناداری در سطح  P<۰.۰5است.

۲۰

15

1۰

5

روز

تیمار با سیپروفلوکساسین

تیمار با باکتریووراکس

تیمار با جنتامایسین

شكل  -1زخم های سوختگی و فرآیند بهبود آن ها در رت های سوخته

کنترل

42

بررسی باکتری شكارگر باکتریووراکس استولپی بر بهبود زخم سوختگی عفونی شده با سودوموناس آئروجينوزا

گروه کنترل

درمان شده با سیپروفلوکساسین

درمان شده با جنتامایسین

درمان شده با باکتری شکارگر

شكل  -2مقاطع بافت شناسی از تيمارهای مختلف رنگ آميزی شده با هماتوکسيلين ائوزین

مطالعات گذشته که از بررسی عفونت های ایجاد شده

اینترلوکین ، ۸نوعی واسطه ایمنی میباشد که از

توسط باکتری های مقاوم به دارو بر روی قرنیه چشم انجام

ماکروفاژها و انواع دیگری از سلول ها مانند سلول های

گرفته بود نشان داد که استفاده از باکتری شکارگر میزان

اپی تلیالی تولید می شود و تولید سیتوکین های محافظ را

سودوموناس های مقاوم به آنتی بیوتیک را خیلی بهتر از

که احیای سلول های اپی تلیالی را تسهیل و مرگ سلولی

آنتی بیوتیک های رایج درمان می کند(.)۶یافته های

سلول های اپی تلیالی را مهار می نمایند ،القا می کند(.)۳

بافتشناسی این مطالعه بیان گر تأثیرمثبت باکتریووراکس

سیتوکین ها قادر به فعال سازی ماکروفاژها هستند و

استولپی در گرانوالسیون و اپیتلیوم سازی سریع تر و

لنفوسیت های  Bرا مبدل به پالسماسل می کنند و تولید

افزایش کالژن سوختگی پوستی در موش های مورد

کالسهای مختلف آنتی بادی را القا می کنند(.)15

مطالعه بود به نظر می رسد که باکتری شکارگر مورد

گرانوالسیون و اپیتلیوم سازی و افزایش کالژن سوختگی

مطالعه با کاهش فرآیند التهاب باعث تسریع اپیتلیوم سازی

پوستی در موش های مورد مطالعه هم چنین ممکن است با

شده است پژوهش های بونفیگیلو و همکاران نشان داد که

تاثیر باکتری شکارگر مورد بررسی بر تحریک سیستم

شکارگرها با تسریع مرحله التهاب فرآیند التیام زخم را

ایمنی ،هجوم و فعال کردن ماکروفاژها انجام گرفته باشد.

شدت می بخشد( .)4کاهش التهاب احتماالً از طریق القای

باکتری های شکارگر می توانند با افزایش سلول های

فاکتورهای پس از التهاب از قبیل سیتوکینها و فاکتورهای

نوتروفیلی درمحل ضایعه روند بهبود زخم را سرعت

رشد در فرآیند ترمیم موثر هستند نتایج گذشته حاکی از

ببخشند( .)۳۲پژوهش حاضر هم چنین نشان داد که تعداد

این مورد است که برخی از شکارگرها ترشح  IL-۸را

فیبروبالست ها در گروه تیمار شده با شکارگر در مقایسه

توسط سلول های اپی تلیالی کاهش می دهند(.)۲۰

با گروه های دیگر میزان فیبروبالست بیشتری داشته اند به
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1400  پاییز،4  شماره،14  جلد،55 شماره پیاپی، فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژی و تکوین جانوری

 فرآیند بهبود زخم و کاهش مساحت آن به نظر.شده است

نظر می رسد که باکتری شکارگر با افزایش میزان

 افزایش،می رسد که شکارگرها با تعدیل در مرحله التهاب

فیبرونکتین حین تشکیل بافت دانه دار بستر مناسبی برای

فیبروبالست ها و افزایش میزان عروق باعث کاهش

مهاجرت و رشد این سلول ها را فراهم می کند تا انقباض

.مساحت زخم شده اند

 عالوه بر این فیبرونکتین.زخم به طور موثر صورت گیرد

تشكر و قدردانی

تکیه گاهی مناسب برای رشته زایی نیز محسوب

از تمام کسانی که همکاری الزم را در این تحقیق

 با توجه به نتایج فوق نتیجه گرفته می شود.)17(میشود

.داشته اند کمال تشکر و قدردانی را داریم

که باکتری باکتریووراکس استولپی با شکار سودوموناس
آئروجینوزا در سطح زخم های عفونی شده باعث کاهش
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Abstract
Inroduction & Objective: Drug-resistant infection is one of the leading causes of death from burn
injuries. Bacteriovorus stalpii, like other predators, invades and destroys the periplasmic space of gramnegative bacteria. The aim of the present study was to investigate the Bacteriovorus stalpii on the healing
rate of Pseudomonas aeruginosa-infected burn wounds in rats.
Material and Methods: 30 albino rats were randomly divided into 5 groups of positive, negative,
gentamicin, ciprofloxacin and staphylococcal bacteriorex after 3 burn wounds.30 rats N-MRI were
randomly divided in to 5 groups positive and negative control, gentamicin, ciprofloxacin and Bacteriovorus
stalpii, and except for the negative control group, all groups Burned and Infected by 4 multidrug resistant
Pseudomonas isolates. After treatment with bacteria and antibiotics, wound colonies were reported every
other day and wound area was measured within 20 days.
Results: The results of colony count showed that Bacteriovorus stalpii in infected wounds significantly
reduced the amount of bacteria in 21 days compared to other groups and this decrease was better than the
performance of gentamicin and ciprofloxacin antibiotics. Measurement of wound area over 20 days also
showed that the use of predatory bacteria reduced wound area in burnt rat compared to control groups.
Histological examination of the resulting wounds showed that the predatory bacteria reduced
inflammation, increased fibroblasts cell and increased tissue collagen compared to the control group.
Conclusion: Bacteriovorus stalpii can accelerate the treatment process in drug-resistant infections.
Keywords: Predators of Bacteria, Bacteriovorus stalpii, Burn Wound, Drug-Resistant.
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