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بررسی اثر ضد میکروبی و ضد بیوفیلمی عطرمایههای نعناع فلفلی و آویشن شیرازی بر
روی اسینتو باکتر بومانی و استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتیبیوتیکهای مختلف
فردینعلی مالیری ،1زهرا یزدانپور ،2حسین بندانی ،3بهمن فاضلینسب ،4سعیده

سعیدی*5

 -1دانشکده پیجکی ،گروه بیوجیکی ،دانشگاه عنو پیجکی زابل ،زابل ،ایران.
 -2کارج اسی ارجد میکروبیولو ی ،دانشگاه عنو پیجکی زابل ،زابل ،ایران.
 -9دانش وی دکتری عنو دا  ،دانشگاه منی زابل ،زابل ،ایران.
 -9گروه پژوهشی زراعت و اصالح نباتات ،پژوهشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران.
 -5پژوهشکده زیستف اوری کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران.
دریافت مقاله 1 :آبان  ،1931بازنگری 13 :بهک  ،1931پذیرش نهایی 21 :اسا د 1931

چکیده
ه فد از ای ف معالکففه بررسففی اوففر عففد میکروبففی و عففد بیففوفینکی نک ففا فنانففی و آویش ف جففیرازی بففر روی اسففی تو
بففاکتر بومففانی و اسففتافینوکوکور اوردففور مقففاو بففه آنتیبیوتییهففای مدتنففپ اسففت .جدایففه بففاکتری اسففتافینوکوکور
اوردففور و اسففی تو بففاکتر بومففانی از بیکارس فتانهای جهرسففتان زابففل جداسففازی جففد و ععرمایففه گیففاه آویش ف جففیرازی و
نک ففا فنانففی بففا دسففتگاه کنففون ر بففه دسففت آمففد .حففداتل غنظففت کشفف دگی و حففداتل غنظففت مهارک ففدگی بففا روش
میکروداینوجفف تکیففی گردیففد .نتففای حاصففل از بررسففی نشففان داد کففه ککتففری غنظففت مهارک ففدگی ععرمایففه نک ففا
فنانی در برابر اسفی تو بفاکتر بومفانی و اسفتافینوکوکور اوردفور برابفر بفا  1225مینیگفر بفر مینیلیتفر بفوده اسفت .نتفای

حاصففل از معالکففه مففا بففر روی آویش ف جففیرازی نشففان داد کففه ککتففری غنظففت ععرمایففه آویش ف در برابففر اسففی تو بففاکتر
بومففانی و اسففتافینوکوکور اوردففور برابففر بففا  1/25و  1/91مینیگففر بففر مینیلیتففر بففوده اسففت .نتففای نشففان داد کففه
ععرمایففه نک ففا فنانففی و آویش ف جففیرازی مهارک ففده رجففد باکتریهففای اسففتافینوکوکور اوردففور و اسففی تو بففاکتر بففوده
است.
واژگان کلیدی :ععرمایه ،استافینوکوکور اوردور  ،اسی تو باکتر بومانی ،حداتل غنظت مهارک دگی

* پست الکترونیی نویس ده مسئوه مکاتبهs.saeedi12@yahoo.com :

41

فردین علی مالیری و همکاران

گیفاه در ایفران ،پاکسفتان ،ه دوسفتان و افرانسفتان رجفد

مقدمه
گیاهففان دارویففی یکففی از م ففاب دارویففی در جهففان
هسففت د  .)1امففروزه بففه دلیففل تبیففی عففوار

42

جففانبی

داروهففای جففیکیایی ،ملففر داروهففای گیففاهی در حففاه

میک فد .بر هفای خشفی ایف گیفاه در صف ای غفذایی
بفهع وان نگهدارنفده و هکی فی بفه دلیفل یکفن معنفو
آن ،برای میه ،مورد استااده ترار میگیرد .)12 ،11
بیففوفیننهففای باکتریففایی ،ت ککففات پیییففده

افیایم است.
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نک ففا فنانففی  )Mentha piperitaحففد واسفف دو
گونفففه تفففدیکی

 Mentha spicataو Mentha aquatic

باکتریهفا هسفت د کفه در یفی پوجفم گنیکوکفالیکی
مرلفور جفده و بفه سفعوح مدفایی می سفب د .)19

اسففت و بففه یففور عکففده بففا نففا  Peppermintجفف اخته

بیوفیننهفا بفا عفوامنی هکیفون عفد عاونیک فدهها و

دسففاله اسففت.

دارو از بفی نکیرونفد و بفر روی سفعم بفاتی میمان فد و

در یفف سفف تی از گیففاه خشففی جففده نک ففا فنانففی و

سفب

آلفودگی و انتقفاه بیکاریهفای عافونی میگردنفد

اسففانی ععرمایففه) آن بففرای کففاهم اجففتها ،درمففان

 .)19بیوفیننهفای میکروبفی در  05درصفد عاونتهفای

سففرماخوردگی ،تهففو  ،سففردرد ،سففرفه ،ت ف  ،آمففار روده

انسففان مان ففد بیکاریهففای ریشففه دنففدان ،پوسففیدگی

میجففود .نک ففا فنانففی گیففاهی عناففی و

بففیر

 )2و بففه ع ففوان عففد اسپاسففن ،عففد ناففن ،و

دنففدان ،عاونتهففای جف ت مرففیی ،مالففل مل ف وعی،

هکی فففی در درمفففان التهفففا ریفففهها  )5-9اسفففتااده

سففوندهای وریففدی ،زخنهففای ناجففی از سففوختگی،

میجففود .ایفف گیففاه بففه ع ففوان سففبیی ،ادویففه و گیففاه

سوندهای ادراری و ت اسی دیده میجوند .)15

دارویفففی کشفففت و اسفففتااده میجفففود .از بر هفففای

با توجه به فراوانی نکونههای باکتریایی مشاهده جده در

گیففاه بففرای تهیففه د کففرده و

ادرار بیکاران مراجکهک ده ،اهکیت عوامل بیکاریزا و

جوجفاندههای گیفاهی ،از انفدا های رویشفی تفازه بفرای

هکی ی ح ن و هیی ه پژوهم ،سکی جد تا در ای معالکه

اسفتااده بفهع وان سفبیی و از ععرمایفه آن بفهع وان

بررسی اور عد میکروبی و عد بیوفینکی ععرمایه نک ا

خشیجففده ایفف

جیرازی بر روی اسی توباکتر بومانی و

مفاده افیودنفی در تولیفد آدامیهفای نک فایی ،صف ای

فنانی و آویش

بهداجففتی مان ففد خکیردنففدان و دهانجففویه و در

استافینوکوکور اوردور مقاو به آنتیبیوتییهای مدتنپ

مرلفوالت مدتنففپ صف ای داروسففازی و رایرففهدرمانی

مورد ارزیابی ترار گیرد.

اسففتااده میجففود .نک ففا فنانففی یکففی از پرملففر تری

مواد و روش کار

گیاهففان دارویفففی اسففت کفففه مقففدار ملفففر سفففاالنه

 -1جداسععازی و تأیید آزمایشععگاهی اسععینتو باکتر

ععرمایففه آن در جهففان بففه حففدود  7111تفف میرسففد.

بومانی و استافیلوکوکوس اورئوس

مقدار ععرمایه ایف گیفاه بسفته بفه جفرای کشفت بفی

 -1 -1اسععینتو بععاکتر بومععانی :از ادرار  51بیکففار

 1تففا  9درصففد متریففر اسففت .ععرمایففه نک ففا فنانففی

 29زن در مرفففدوده سففف ی  22تفففا  01سفففاه) و 27

خاصففیت عففد بففاکتری و تففار ی  ،)7 ،0آنتیاکسففیدانی

مففرد  25تففا  05سففاه)) ،تکففداد  11جدایففه اسففی تو

 ،)1عففففد تومففففور و عففففد حساسففففیتی  )3دارد .از

بفففاکتر بومفففانی بفففا الگفففوی مقاومفففت آنتیبیفففوتیکی

مهنتففری ترکیبففات تشففکیلده ده ایفف گیففاه میتففوان

جداسففازی و بففر روی لففوز مففی کففانکی و لففوز خففوندار

به م توه ،م تون و متیلاستات اجاره کرد .)11

تنقففیم گردیففد و پنیتهففای کشففت دادهجففده در حففرارت

آویشففف جفففیرازی گیفففاهی از خفففانواده المیاسفففیه
مکاده فارسی یفا التفی نفویی جفود) اسفت .مفؤورتری
ماده عفد میکفرو آن تیکفوه و کفارواکروه اسفت .ایف

 97درجففه سففانتیگراد بففه مففدت  29-91سففاعت انکوبففه
جفففدند .جدایفففههای باکتریفففایی جداجفففده بفففه وسفففینه

بررسی اثر ضد میکروبی و ضد بیوفیلمی عطرمایههای نعناع فلفلی و ...

ت فففوعی از واک مهفففای بیوجفففیکیایی ،باکتریولو یفففی و

و ععرمایه به دسفت آمفده تفا زمفان اسفتااده در یدیفاه

آزمونهففای رجففد اکسففیداز ،کاتففاالز ،حرکففت بففاکتری،

نگهداری گردید.

گنفففوکی) و هکی فففی تسفففتهای اسفففتاندارد از تبیفففل

آنتیبیوتیععک :تکیففی حساسففیت جدایففهها بففا روش

رن آمییی گفر  ،رنف آمییی اسفید فاسفت ،مورفولفو ی

آگفففار دیسفففی دیایفففو ن اسفففتاندارد )Kirby-Bauer

کن ففی تابففل ج اسففایی هسففت د  )10کففه در

نسفففففففبت بفففففففه آنتیبیوتییهفففففففایی مان فففففففد

و رنفف

ترقیففف حاعفففر بکفففد از مشفففاهده رجفففد کنفففونی ،از

ج تامایسففی  ،)11 μg )GMآزیترومایسففی )AZM

رنففففف آمییی گفففففر و مشفففففاهده کوکسفففففیها و

 ،)15 μgاگیاسففینی  ،)11 μg )OXسففاازولی )CZ

دیپنوکوکسفففیهای گفففر م افففی و هکی فففی آزمفففون

 ،)25 μg )AMونکومایسفففی

 )91μgو آمپیسفففینی

اکسیداز جهفت ج اسفایی اسفتااده جفد .در مرحنفه بکفد،

μg )V

بففا اسففتااده از آزمودنهففای بیوجففیکیایی ،کشففت بففر روی

 )15 μg )AMCپففادت یفف  -ایففران) ان ففا گرفففت

مکففانکی آگففار و انکوباسففیون در حرارتهففای  97درجففه

 .)11بکففد از  29سففاعت گرمدانففه گففذاری ،در دمففای

و  92درجففه سففانتیگراد ،آزمففودن سففیترات ،آزمففودن

 97درجففه سففانتیگراد ،تعففر هالففه عففد رجففد بففرای هففر

حرکفففت و کشفففت بفففر روی مرفففی  OFتدکیفففر و

آنتفیبیوتیففففی انففدازهگیری گردیففد و نتفففای بفففرای

اکسیداسففیون) حففاوی ت ففد گنففوکی ،تشففدین تعکففی

هفففر آنتیبیوتیففی معابففف بففا دسففتورالککل مربویففه بففه

باکتریها صورت گرفت.

ع وان حسار ،حد واس و مقاو وبت جد .)13

 ،)25آموکسیسفففففینی کالویفففففد اسفففففید

 -1 -2اسعععتافیلوکوکوس اورئعععوس11 :جدایفففه

 -4تعیععین حععداقل غلظععت مهارکننععدگی و

مدتنففپ اسففتافینوکوکور اوردففور مففورد اسففتااده در

حععداقل غلظععت کشععندگی عطرمایععه آویشععن

ایفف ترقیفف از ادرار بیکففاران بسففتری جففده در بدففم

شععیرازی و نعنععاع فلفلععی بععر روی اسععینتو بععاکتر

عافففونی بیکارسفففتان امیرالکفففوم ی جهرسفففتان زابفففل

بومانی :تکیفی حساسفیت جدایفههفای بفاکتری نسفبت

جداسففففازی جففففده و بففففر روی مری هففففای کشففففت
اختلاصفی مفانیتوه سففالت آگفار و لففوز خفوندار کشففت
و خالنسفففازی جفففدند و بفففا اسفففتااده از آزمودنهفففای
بیوجففیکیایی کاتففاالز ،کواگففوالز ،DNase ،رجففد بففر روی
مری کشفت افتراتفی مفانیتوه سفالت آگفار و هکی فی
تشففکیل آگنوتی اسففیون بففر روی ال جیشففهای بففهع وان
گونه استافینوکوکور اوردور ج اسایی جدند .)17

 -2تهیه عطرمایه گیاهعان آویشعن شعیرازی و

بففه علففاره گیاهففان بففا اسففتااده از روش رتففتسففازی در
اهی ان ا جفد .در مرفی کشفت جامفد تکفداد جفم
اهی ای فاد جفد و بفه هفر اهفی مقفدار  111میکفرو
لیتففر از مرففی مففای مرففذی مففولر هی تففون )MHB
اعففافه جففد .سففپی بففه اهففی اوه  111مینیلیتففر از
مرنفوه رتیف جففده علففارههففای گیاهففان اعففافه جففده و
پففی از مدنففوا کففردن  111میکففرو لیتففر از اهففی اوه
برداجته به اهفی دو اعفافه کفرده و بفدی ترتیف

تفا

نعناع فلفلعی :گیفاه آویشف جفیرازی و نک فا فنانفی از

آخری

مففیار ترقیقففاتی م تکفف بقیففه ا ...االعظففن دانشففگاه

 111میکرو لیتفر مرفی کشفت خفارش کفرده مقفدار 11

زابففل بففه دسففت آمففد .ای ف گیاهففان در سففایه خشففی و

میکفففرو لیتفففر از سوسپانسفففیون میکروبفففی حفففاوی 117

آسففیا جففدند .بففرای تهیففه ععرمایففه 51 ،گففر پففودر

واحد در مینیلیتفر مکفاده  1/5مفی فارل فد اعفافه جفده

خشففی از هففر دو گیففاه در دسففتگاه کنففون ر جففرکت

و در انکوبفففاتور در دمفففای  97درجفففه سفففانتیگراد بفففه

گنفدیی ،ایففران) بفه مففدت  9-9سفاعت تففرار داده جففدند

اهی ایف کفار ان فا داده جفد .از اهفی آخفر

43
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تسففتهای ت ففدی از تبیففل :تدکیففر الکتففوز ،سففوکروز،

 -3تعیعععین حساسعععیت جدایعععهها بعععه

فردین علی مالیری و همکاران

مففدت  29سففاعت تففرار گرفففت .اولففی

44

ففاهکی کففه از

وانویففه داده جففد و پنیتهففا بففه م ظففور بررسففی رجففد

رجففد بففاکتری پففی از تففرار دادن در انکوبففاتور جنففوگیری

باکتریها بفه مفدت  29سفاعت گرمدانفه گفذاری جفدند،

کففرده باجففد بففه ع ففوان حففداتل غنظففت مهارک ففده در

پفففایی تری غنظفففت علفففاره کفففه در آن  33/3درصفففد

نظفر گرفتفه جفد .بفرای ایکی فان از اهفیهفای جففاا

باکتریهففا رجففد نداجففت د بففه ع ففوان  MBCدر نظففر

 11میکرولیتففر برداجففته بففه مرففی مففولر هی تففون آگففار

گرفته جفد .تکفا آزمایمهفای عفد میکروبفی حفداتل 9

م تقففل گردیففد و پففی از  29سففاعت اولففی رتتففی کففه

مرتبه تکرار جدند.
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توانسته  33/3درصفد بفاکتری را از بفی ببفرد بفه ع فوان
حداتل غنظت کش ده نشان داده جد.

 -6روش میکروتیتعععر پلیعععت بعععرای تعیعععین
کمیععت تشععکیل بیععوفیلم توسععط باکتریهععا :بففرای

 -5تعیععین حععداقل غلظععت مهارکننععدگی و

سفف م تففدرت تشففکیل بیففوفینن توسفف باکتریهففای

حععداقل غلظععت کشععندگی عطرمایععه آویشععن

جداجده یفی کشفت  11تفا  29سفاعته از هفر اییولفه در

شیرازی و نعناع فلفلعی بعر روی اسعتافیلوکوکوس

تریپتیکففففاز سففففوی بففففرا

اورئععوس :بففرای تکیففی حففداتل غنظففت مهففاری علففاره

) )Brothجففرکت مففر  ،آلکففان) در دمففای  91درجففه

گیاهفففان  ،میفففیان  111میکرولیتفففر از مرفففی مفففولر

سففانتیگراد تهیففه جففد .سففپی یففی مینیلیتففر از ایفف

هی تون بفرا

سفاخت جفرکت  -Merkآلکفان) بفه هفر

Soy

TSB(Tryptic

مرفففی کشفففت بفففه  11مینیلیتفففر از مرفففی

TSB

اهفففی پنیفففت میکروتیتفففر اعفففافه جفففد  .)21 ،21در

اسففتریل اعففافه جففد و کففدورت آن از یریفف ترادففت

اهففففی اوه 111 ،میکرولیتففففر از رتففففت 21mg/ml

جففذ نففوری سوسپانسففیون بففی  1/11تففا  1/1در یففوه

علففاره اعفففافه جفففد و پفففی از مدنفففوا کفففردن111 ،

مففوش  025 nmت ظففین گردیففد .ایفف عکففل بففا دسففتگاه

میکرولیتففر از اهففی اوه برداجففته و بففه اهففی دو

اسففپکتروفتومتر ان ففا جففد .کففدورت ای ف سوسپانسففیون

اعفففافه جفففد بفففه هکفففی ترتیففف سفففاخت رتتهفففای

مکففاده اسففتاندارد  1/5مففی فارل ففد هسففت و حففاوی

دوبرابففری در سففایر اهیهففا ادامففه یافففت .سففپی 11

بففیم از  111بففاکتری در هففر مینیلیتففر اسففت .سففپی از

میکرولیتففففففففففر از هففففففففففر سوسپانسففففففففففیون

ای ف سوسپانسففیون  251میکرولیتففر بففه هففر اهففی در

باکتریففایی  cfu=1/5.108در هففر مینیلیتففر ،نففین مففی

میکففرو پنیففت انتقففاه داده جففد .هففر هشففت اهففی در

فارل ففد) بففه اهیهففا اعففافه جففد .بففه اهففی جففاهد

میکفرو پنیفت بفا یفی سوسپانسفیون باکتریفایی مشفدن

م ای  DMSOاعفافه جفد بفدون علفاره) سفپی پنیفت

پر جدند کفه در ایف صفورت در هفر اهفی نیدیفی بفه

میکروتیتفففر بفففرای  29سفففاعت در دمفففای  97درجفففه

 25×110 CFU/wellبفففففاکتری موجفففففود هسفففففت.

سفففانتیگراد گرمدانفففه گفففذاری جفففد .حفففداتل غنظفففت

اهیهففففای جففففاهد فقفففف حففففاوی  TSBاسففففتریل

مهفاری ،بففه ع ففوان پففایی تری غنظتففی کففه بففرای توتففپ

میباجفف د .جفف ی میکففرو پنیتهففای  30ففاهکی ،پنففی

رجففد باکتریهففا در انتهففای  22سففاعت گرمدانففه گففذاری

اسففترن و شرفیففت هففر اهففی  911میکرولیتففر بففود و

نیففاز اسففت ،تکریففپ جففد .بففرای تکیففی حففداتل غنظففت

 51میکرولیتففر از علففاره گیففاه بففا غنظففت  11مینیگففر

MBC=Minimum

بففر مینیلیتففر نیففی اسففتااده جففده اسففت .سففپی سففعم

 11 )Concentrationمیکرولیتفففر از مرتفففوای اهیهفففا

پنیتهفففا پوجفففیده جفففد و انکوباسفففیون بفففه مفففدت 29

در انتهففای  29سففاعت گرمدانففه گففذاری ،روی مرففی

سففاعت در دمففای  97درجففه صففورت گرفففت .بکففد از

نوتری ففت آگففار سففاخت جففرکت  -Merkآلکففان) کشففت

گذجففت  29سففاعت مرنففوه غففذایی و سوسپانسففیون

کشفففففف دگی

Bactericidal

میکروبففی از اهیهففا خففارش جففد و هففر اهففی سففه

بررسی اثر ضد میکروبی و ضد بیوفیلمی عطرمایههای نعناع فلفلی و ...

مرتبفففه توسففف  911میکرولیتفففر سفففر فیییولفففو ی

به هر اهی صفورت گرففت .سفپی جفذ نفوری رنف

استریل جسته جد.

بنففوره ویولففه موجففود در حففاله رنفف بر در یففوه مففوش
 932 nmبه وسینه دستگاه االییا خوانده جد.

هکی فففی پنیتهفففا بفففهم ظور حفففذ سفففنوههای
پالنکتونیی یفا غیفر متلفل در حفی جسفت بفه جفدت

نتایج

دیففواره و کففپ اهیهففا بففا  251میکرولیتففر اتففانوه 30

غنظففت مهارک ففدگی ععرمایففه نک ففا فنانففی در برابففر

درصففد تببیففت جففدند .بکففد از  15دتیقففه مرتویففات

اسففی تو بففاکتر بومففانی برابففر بففا  1225مینیگففر بففر

اهیهففا تدنیففه جففد .پنیتهففا بففه مففدت  5دتیقففه بففا
 211میکرولیتففر رنف

مینیلیتففر بففوده اسففت کففه  9جدایففه بففاکتری در ایفف

کریسففتاه بنففوره) ویولففه 2درصففد

غنظففت مهففار جففدهاند و ککتففری غنظففت مهارک ففدگی

که برای رنف آمییی گفر مفورد اسفتااده تفرار میگیفرد

ععرمایففففه آویشفففف جففففیرازی  1225مینیگففففر بففففر

رنفف آمییی جففدند .بکففد از جسففت رن هففای اعففافی

مینیلیتر بفوده کفه  9جدایفه در ایف غنظفت مهفار جفده

پنیتهففا در دمففای آزمایشففگاه تففرار میگیففرد تففا خشففی

اسفففت و یفففی جدایفففه بفففاکتری در تکفففا غنظتهفففای

جفوند .سفپی سف م ککففی تولیفد بیفوفینن بفه وسفینه

ععرمایه رجد کرده است جدوه .)1

اعففافه کففردن  211میکرولیتففر اسففید اسففتیی 99درصففد
جدول  -1حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی عطرمایه نعناع فلفلی و آویشن شیرازی بر روی اسینتو باکتر بومانی
الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی
OX
OX-Am
OX
OX- Am-Amc
OX
OX
OX-Am

MIC-MBC
آویشن شیرازی

MIC-MBC
نعناع فلفلی

جدایه باکتری

1/25-2/5
1/25-2/5
رجد
2/5 -5
2/5 -5
2/5 -5
1/25-2/5
2/5 -5
2/5 -5
2/5 -5

1/25-2/5
2/5 -5
2/5 -5
2/5 -5
2/5 -5
2/5 -5
2/5 -5
1/25-2/5
1/25-2/5
1/25-2/5

1
2
9
9
5
0
7
1
3
11

جدول  -2حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی عطرمایه نعناع فلفلی و آویشن شیرازی بر روی استافیلوکوکوس اورئوس
الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی

MIC-MBC
آویشن شیرازی

MIC-MBC
نعناع فلفلی

جدایه باکتری

OX-V
OX
OX
OX
OX
OX
OX
OX
OX
OX

1/91 -1/02
1/91 -1/02
1/02-1/25
1/02-1/25
1/02-1/25
1/91 -1/02
1/91 -1/02
1/25-2/5
1/02-1/25
1/25-2/5

1/25-2/5
2/5 -5
2/5 -5
5 -11
5 -11
5 -11
1/25-2/5
رجد
رجد
رجد

1
2
9
9
5
0
7
1
3
11

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /2شماره/2پائیز و زمستان 8931

تکففان داده میجففوند .سففپی باکتریهففای متلففل بففه

نتففای حاصففل از بررسففی نشففان داد کففه ککتففری

45

فردین علی مالیری و همکاران
جدول  -3الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی اسینتو باکتر بومانی
جدایه باکتری

46

AZM

CZ

GM

AM

حسار

11 )111

11 )111

11 )111

9)91

1 )11

نیکه حسار

1)1

1 )1

1 )1

9 )91

1)11

مقاو

1 )1

1 )1

2 )21

1)11

1)1

ج تامایسی  ،)GMآزیترومایسی  ،)AZMاگیاسینی  ،)OXساازولی  ،)CZآمپیسینی

 ،)AMونکومایسی

AMC

OX
9 )91
1)1
7 )71

 ،)Vآموکسی سینی کالوید اسید )AMC

جدول  -4الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /2شماره /2پائیز و زمستان 8931

جدایه باکتری

AZM

CZ

GM

AM

AMC

OX

V

حسار

1 )11

1)11

11 )111

1 )11

3)31

11 )111

1 )11

نیکه حسار

2 )21

2)21

1 )1

2)21

1 )11

1 )1

1)11

مقاو

1 )1

1 )1

1 )1

1 )1

1 )1

1 )1

1)11

ج تامایسی  ،)GMآزیترومایسی  ،)AZMاگیاسینی  ،)OXساازولی  ،)CZآمپیسینی

ککتفففری غنظفففت مهارک فففدگی ععرمایفففه نک فففا

 ،)AMونکومایسی

 ،)Vآموکسی سینی کالوید اسید )AMC

هکی فففی ععرمایفففه آویشففف جفففیرازی مهارک فففدگی

فنانففففی در برابففففر اسففففتافینوکوکور اوردففففور 1225

خفففوبی در برابفففر بیفففوفینن اسفففی تو بفففاکتر بومفففانی و

مینیگففر بففر مینیلیتففر بففوده کففه دو جدایففه در ایفف

استافینوکوکور اوردور از خود نشان داد.

غنظففت مهففار جففده و  9جدایففه در تکففا غنظتهففای

بحث

ععرمایففه رجففد کردهانففد ،بیشففتری غنظففت کشفف دگی

نتففای حاصففل از بررسففی نشففان داد کففه ککتففری

برابر با  11مینیگفر بفر مینیلیتفر بفوده اسفت .ککتفری

غنظففت مهارک ففدگی ععرمایففه نک ففا فنانففی در برابففر

غنظففت مهارک ففدگی ععرمایففه آویش ف  1291مینیگففر

اسففی تو بففاکتر بومففانی و اسففتافینوکوکور اوردففور برابففر

بففر مینیلیتففر بففوده کففه  9جدایففه در ای ف غنظففت مهففار

با  1/25مینیگر بر مینیلیتر بوده است.

جفففدهاند درحالیکفففه بیشفففتری غنظفففت مهارک فففدگی

در معالکففه امیففری و جککففهپور کففه فکالیففت عففد

برابر بفا  1225مینیگفر بفر مینیلیتفر بفوده اسفت کفه 2

میکروبفففی نک فففا فنانفففی بفففر روی اسفففتافینوکوکور

جدایه در ای غنظت مهار جده است جدوه .)2

اوردففور حسففار و مقففاو بففه متیسففینی  ،اجریشففیاکنی

نتففففای حاصففففل از بررسففففی الگففففوی مقاومففففت

و سففالکونال تیایموریففو بررسففی کففرده بودنففد نتففای

آنتیبیففوتیکی اسففی تو بففاکتر بومففانی نشففان داد کففه یففی

نشففان داده کففه حففداتل غنظففت مهارک ففدگی در برابففر

جدایففه بففه هکففه آنتیبیوتییهففا حسففار بففوده اسففت

اسفففتافینوکوکور اوردفففور مقفففاو بفففه متیسفففینی ،

درحالیکففه ت هففا جدایففه جففکاره  0بففه  9آنتیبیوتیففی

اسفففتافینوکوکور اوردفففور حسفففار بفففه متیسفففینی ،

 )OX-AMC-AMمقاو بوده است جدوه .)9

اجریشففیاکنی و سففالکونال تیایموریففو برابففر بففا ،9/25

نتففففففای الگففففففوی مقاومففففففت آنتیبیففففففوتیکی

 25 ،9/25و  12/5مینیگففر بففر مینیلیتففر بففوده اسففت

اسففففتافینوکوکور اوردففففور نشففففان داد کففففه هکففففه

 .)22در معالکفففه جبنفففی جفففوان و هککفففاران حفففداتل

اسففتافینوکوکور اوردففور بففه آنتیبیوتیففی اگیاسففینی

غنظففت مهارک ففدگی و حففداتل غنظففت کشفف دگی در

مقففاو بففوده و ت هففا جدایففه  1کففه هففن بففه آنتیبیوتیففی

برابفففر بفففاکتری اجریشفففیاکنی  19و  19مینیگفففر بفففر

اگیاسفففینی و هفففن ونکومایسفففی مقفففاو بفففوده اسفففت

مینیلیتففففر  ،و در برابففففر بففففاکتری اسففففتافینوکوکور

جدوه .)9

اوردففور برابففر بففا  11/5و  19مینیگففر بففر مینیلیتففر

نتففای معالکففه نشففان داد کففه بففا افففیایم غنظففت
ععرمایفه میفیان تشفکیل بیفوفینن کفاهم پیفدا میک فد،

بفففوده اسفففت  )29و هکی فففی در معالکفففه الونفففدی و

بررسی اثر ضد میکروبی و ضد بیوفیلمی عطرمایههای نعناع فلفلی و ...

بفففففر باکتریهفففففای اسفففففتافینوکوکور اوردفففففور،

اوففر علففاره متففانولی بففر

نک ففا فنانففی بررسففی کردنففد

اجریشففیاکنی و سففالکونال تیایموریففو بففه ترتی ف -911

نتففای نشففان داده کففه تعففر هالففه مهففاری در برابففر

 151و  251پیپفففیا بفففوده اسفففت  )29کفففه نتی فففه

باکتریهفففففای اجریشفففففیاکنی ،اسفففففی تو بفففففاکتر و

ترقی حاعر در مقایسفه بفا ترقیقفات ارادفه جفده نشفان

اسففففتافینوکوکور اوردففففور برابففففر بففففا ،1/97±1/23

داد که ععرمایفه نک فا فنانفی تفدرت بیشفتری در مهفار

 1/199±1/15و  1/11±1/1مینیمتفففر بفففوده اسفففت و

میکرو ها داجته اسفت کفه جفاید بفه عنفت وجفود مفاده

تعففر هالففه مهففاری در برابففر تارچهففای کاندیففدا آلبکففانی

فیتوجففکیایی م تففوه موجففود در گیففاه نک ففا فنانففی کففه

و کاندیفففففدا گالبراتفففففا برابفففففر بفففففا  1/09±1/151و

تدرت عد میکروبی بیشتری داجته میباجد .)12

 1/507±1/151مینیمتر بوده است .)23

در معالکففه مربففوبی و هککففاران کففه فکالیففت عففد
میکروبففی ععرمایففه آویش ف جففیرازی و ترکیبففات اصففنی
آن را در برابففر سففودومونار آدرو ی ففوزا بررسففی کردنففد
نتففای نشففان داد کففه ترکیبففات اصففنی جففامل کففارواکروه
بففوده اسففت کففه کففارواکروه بیشففتری اوففر مهارک ففدگی
بففر فکالیففت میکرو هففا داجففته امففا فکالیففت عففکیای در
برابففر بیففوفینن سففودومونار از خففود نشففان داده اسففت
 .)25در معالکفففه دی فففی و هککفففاران حفففداتل غنظفففت
مهارک ففدگی ععرمایففه بففر

گیففاه آویشفف در برابففر

باکتریهففففففففففففففففای  E.coli ،S.aureus ،B.cereusو
 P.aeroginosaبرابفففففر بفففففا ،2/11±1/52 ،2/0±1/52
 1/05±1/19و  1/50±1مینیگففر بففر مینیلیتففر بففوده
اسففت  .)20هکی ففی در معالکففه افتدففاری و هککففاران
کفففه فکالیفففت عفففد میکروبفففی و آنفففالیی فیتوجفففیکیایی
ععرمایه آویشف جفیرازی بررسفی کفرده بودنفد بفه ایف
نتی ففه رسففیدند کففه  MICو  MBCدر مرففدوده 2/09
و  1/00میکروگفففر بفففر مینیلیتفففر بفففوده اسفففت .)27
نتففای حاصففل از ترقی ف حاعففر نشففان داد کففه توانففایی

مهارک ففدگی ععرمایففه نک ففا فنانففی در برابففر اسففی تو
بفففاکتر بومفففانی و اسفففتافینوکوکور اوردفففور برابفففر بفففا
ععرمایه آویش جیرازی بوده است.
در معالکففهای ،اوففرات عففد تففار ی ععرمایففه نک ففا
فنانففی بررسففی و نتففای نشففان داده کففه ععرمایففه نک ففا
فنانفففی در غنظفففت  1/1 ،1/9 ،1/2 ،1و  1/10مینیمتفففر
تعفففر هالفففه مهفففاری  12 ،10 ،21 ،20و  1مینیمتفففر

به ا و هککاران فکالیت اور مببت عد تار ی ععرمایه
نک ا فنانی را در برابر تارچهای Rhizopus stolonifer,
 Botrytis cinerea and Aspergillus nigerاوبات کردند
.)7
در معالکفففه آیفففدا و هککفففاران  )91کفففه آنفففالیی
فیتوجفففیکیایی و فکالیفففت عفففد میکروبفففی ععرمایفففه
آویش ف جففیرازی در خراسففان بررسففی کففرده بودنففد بففه
ای نتی ه رسفیدند کفه حفداتل غنظفت مهفاری در برابفر
باسففینور سففردور برابففر بففا  51مینیگففر بففر مینیلیتففر
بففوده اسففت و حففداتل غنظففت مهففاری در برابففر مدکففر
سففاکارومیی سرویسففیا برابففر بففا  211مینیگففر بففر
مینیلیتفففر بفففوده اسفففت  .)91درصفففورتیکه حفففداتل
غنظفففت مهارک فففدگی و حفففداتل غنظفففت کشففف دگی
ععرمایففه آویشفف جففیرازی در ترقیفف حاعففر بففر روی
اسفففتافینوکوکور اوردفففور بفففه ترتیففف  1/25و 1/91
مینیگر بر مینیلیتر بوده است.
هکی ففی در معالکففه مربففوبی و کففاشنپور حففداتل
غنظففت مهارک ففدگی ععرمایففه نک ففا فنانففی در برابففر

باکتریهفففففففففففففففففففای ،S.epidermidis ،S.aureus
،S.saprophyticus

،E.faecalis

،E.faecium

 S.pneumoniae ،S.pyogenesو  S.agalacticaبرابفففففففر
بففا  1 ،1 ،2 ،2 ،1 ،1 ،1و  1میکففرو لیتففر بففر مینیلیتففر
بوده است  )91که با ترقی حاعر مشابهت داجت.
در معالکففه ایسففکان و هککففاران کففه فکالیففت عففد
میکروبففی ععرمایففه نک ففا فنانففی بررسففی کردنففد نتففای
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هککففاران اوففر مکانکتک ففده ععرمایففه نک ففا فنانففی را

ای ففاد کففرده  )21و در معالکففه پففرامیال و هککففاران کففه

فردین علی مالیری و همکاران

21 نشفففان داده ععرمایفففه نک فففا فنانفففی مهارک فففده

 بررسففففی و نتففففای نشففففانactinomycetemcomitans

پففاتو ن انسففانی و پففاتو ن هففای گیففاهی بففوده و در آنففالیی

 میکففففرو111  و51 ،25 ،12/5 داده کففففه غنظتهففففای

فیتوجففیکیایی و هکی ففی بررس فیهای مکک ففه بففه ای ف

لیتففر بففر مینیلیتففر مهارک ففده باکتریهففا بففوده اسففت

نتی ففه رسففیدند کففه م تففوه موجففود در گیففاه نک ففا

 درصفففورتیکه حفففداتل غنظفففت مهارک فففدگی و.)95

)92 فنانفففی دارای فکالیفففت عفففد میکروبفففی اسفففت

حففداتل غنظففت کشفف دگی ععرمایففه نک ففا فنانففی و

هکی ففی در معالکففه میکیکففا دوکففیی و هککففاران کففه

 و2/5 آویشفف جففیرازی در ترقیفف حاعففر بففه ترتیفف

فکالیففت عففد میکروبففی ععرمایففه نک ففا فنانففی بففر

1/91  و1/25  مینیگفففففر بفففففر مینیلیتفففففر و1/25

 میکروکوکففور فففاوور و جففیگال سففونیا،اجریشففیاکنی

مینیگفففر بفففر مینیلیتفففر بفففر روی اسفففتافینوکوکور

 در معالکففه سففررخیی و.)99 بففه اوبففات رسففیده اسففت

.اوردور بوده است

هککففاران حففداتل غنظففت مهارک ففدگی ععرمایففه نک ففا

نتیجهگیری

فنانفففی در برابفففر گونفففههای آسفففپر ینور جفففامل

بففا توجففه بففه نتففای ای ف ترقی ف میتففوان از علففاره

،A.oryza

جففیرازی و نک ففا فنانففی در برنامففه غففذایی

1/5  و2 ،2 ،1/5 ،9  بففه ترتیفف برابففر بففاA.clavatus

آویشفف

،A.fumigates

،A.fumigatus

،A.flavus

گ انفده تفا عفک درمفان بیکاریهفای عافونی از اوففرات

 در معالکففه.)99 میکففرو لیتففر بففر مینیلیتففر بففوده اسففت

.سو استااده از داروهای جیکیایی نیی کاسته جود

کفففارییری و ات فففونی حفففداتل غنظفففت مهارک فففدگی
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Summary
The aim of this study was to investigate the antimicrobial and anti-biofilm effects of peppermint and Thyme
on the antibiotic-resistant Acinetobacter baumannii and Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus and Acinetobacter baumannii strains were isolated from hospitals in Zabol city. The essential oil of Shirazi thyme and
peppermint was obtained by Clevenger apparatus. Minimum lethal concentration and minimum inhibitory concentration were determined by microdilution method. Results showed that the lowest inhibitory concentration of
peppermint essential oil against Acinetobacter baumannii and Staphylococcus aureus was 1.25 mg/ml. The results
of our study on Thyme showed that the lowest concentration of Thyme essential oil against Acinetobacter baumannii and Staphylococcus aureus was 1.25 and 0.31 mg / ml, respectively. The results indicated that peppermint
essential oil and Thymus vulgaris inhibited the growth of Staphylococcus aureus and Acinetobacter.

Keywords: Essential oil, Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii, Minimum Inhibitory Concentration

