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 -1دانشآموخته دکترای دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد شبرتر ،دانشگاه آزاد اس می ،تبریز ،ایران.
 -2دانشآموخته دکترای دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه علوم ت قیقاگ تهران ،تهران ،ایران.
دریافت مقاله 5 :اردیبهشت  ،1411بازنگری 3 :خرداد  ،1411پذیرش نهایی 24 :خرداد 1411

لکیده
ورم پرتتتان یکتتی از پرهزینتتهتتترین بیهتتاریهتتای مو تتود در يتتن ت دامپزشتتکی بتتوده کتته ع ت وه بتتر خرتتاراگ متتالی،
تب تاگ بهداشتتتی فراوانتی را بتترای ام تته انرتانی نیتتز بته ههتتراه داشتتته استت .بتتاکتری استتافیلوکوکو

اورئتتو

یکتتی از

مههترین علج بروز این بیهاری در دامداریها بوده کته بته دلیتج ماتر بتیرویته آنتتیبیوتیت هتا و و تود برختی ختواص
میکروبیولوژیتت

مقاومتتت برتتیار بتتاییی بتته نیتت وستت ی از داروهتتای يتتن تی دارد .در ایتتن پتتووهش از گیتتاه متترزه

سهندیکا بتا نتام علهتی ) (Satureja sahendicaبتدین منمتور استتفاده شتد .بترای اننتام ایتن پتووهش ب تد از نهونتهگیری
از شتتیر دامهتتای ورم پرتتتانی ،نهونتتههای اختتذ شتتده ت تتت شتترای استتتریج و در کنتتار یتتر بتته آزمایشتتگاه منتقتتج شتتده و
پتت

از کشتتت نهونتته در م ی هتتای کشتتت آزمایشتتگاهی و تأییتتد و تتود بتتاکتری استتتافیلوکوکو

اورئتتو

مقتتادیر

حتتداقج بلمتتت مهارکننتتدگی( )MICو حتتداقج بلمتتت کشتتندگی ( )MBCبتترای ایتتن گونتته مشتتتب شتتد .نتتتای حايتتج
مشتتتب کتترد کتته استتان

ایتتن گیتتاه در بلمتتت  2.3±1.12میلیگتترم بتتر میلیلیتتتر بتترای ( )MICو 11.14± 3.11

.میلیگرم بتر میلیلیتتر بترای ( )MBCبتر روی بتاکتری متذکور مت در استت .نهایتتاس مشتتب شتد میتتوان از استان
مرزه ستهندیکا بترای لتوگیری از رشتد بتاکتری استتافیلوکوکو
استفاده کرد.
واژههای کلیدی:

* پرت الکترونی

ورم پرتان ،مرزه سهندیکاMBC ،MIC ،

نویرنده مرئو مکاتبهamintorabi97@yahoo.com :

اورئتو

گیتاه

بته هتت کنتتر بتروز مقاومتت آنتیبیتوتیکی
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درمان ورم پرتتان استتافیلوکوکی گتاو ضتروری بته نمتر

مقدمه
از گذشتتتته تتتتاکنون آنتیبیوتی هتتتا در پزشتتتکی و
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دامپزشتتتکی بتتتهمنمور درمتتتان عفونتهتتتای باکتریتتتایی

آمتتار هتتانی نشتتان میدهتتد کتته ماتتر ستتاینه

کتتاربرد داشتتتهاند ،ههتتین استتتفاده بیرویتته از داروهتتا

گیاهتتان دارویتتی بتته دلیتتج افتتزایش مقاومتتت عوامتتج

سب ایناد م ضلی بته نتام مقاومتت دارویتی شتده استت

بیهتتاریزا بتته داروهتتای يتتناعی در کشتتورهای اروپتتایی و

(.)1

حتتتی کشتتورهای در حتتا توستت ه در ستتا های اخیتتر
التهتتا بافتتت پارانشتتی بتتدد پرتتتانی کتته ايتتل حاس

پیشرفت لشتهگیری داشتته استت .داروهتای گیتاهی بته

ورم پرتتتان نامیتتده میشتتود عتت وه بتتر کتتاهش ترشتت

دلیتتج عتتواملی نمیتتر ارزش اقتاتتادی ک ت و ک ت هزینتته

شتتیر ،ترکیتت آن را نیتتز دستتتتوش تیییتتر میکنتتد.

بتتودن تولیتتد آنهتتا .نداشتتتن ادتتراگ تتانبی بتتر م تتی

بیهتتتاری ورم پرتتتتان گتتتاو ،پرهزینتتتهترین بیهتتتاری در

زیرت ،کت بتودن عتوارض داروهتای گیتاهی در مقایرته

يتتن ت دامتتداری م رتتو میشتتود لتترا کتته میتتزان

بتتا داروهتتای شتتیهیایی ،عتتدم اینتتاد مقاومتتت نرتتبی

کیفیتتت و کهیتتت شتتیر تولیتتد شتتده توست گتتاو ارتبتتا

عوامتتج بیهتتاریزا بتته داروی گیتتاهی ،ان اتتاری بتتودن

مرتتتقیهی بتتا بافتتت پرتتتانی ،کتتارایی ستتلو های ترش ت

درمان برختی از بیهاریهتا بتا داروهتای گیتاهی و و تود

کننده شیر و فتراه بتودن متواد میتذی در یتره حیتوان

تنربیتتاگ متتل ت بتتالینی در رابلتته بتتا گیاهتتان دارویتتی

دارد (.)2

ستتب شتتده استتت کتته ایتتن منتتاب ارزشتتهند دارویتتی از

ادتتراگ اقتاتتادی بیهتتاری ورم پرتتتان در يتتن ت
شتتیر و لبنیتتاگ بتتر کرتتی پوشتتیده نیرتتت .امتتروزه بتته

ایگاه خايی در درمان برخوردار باشند (.)1
تتن

متترزه مت لتتج بتته تیتتره ن نائیتتان استتت کتته

ادبتتاگ رستتیده استتت کتته ایتتن بیهتتاری پرهزینتتهترین

عهتتدتاس بتتومی منتتانج مدیترانتته شتترقی و بتتر آستتیا

بیهتتاری گتتاو شتتیری میباشتتد ،بهنوریکتته خرتتاراگ

میباشتتد .بتتهنور کلتتی بتترای ایتتن گیتتاه ختتواص ضتتد

اقتاتتادی آن در آمریکتتا ستتاینه حتتدود دو میلیتتارد دیر

میکروبتتی ،ضتتد ویروستتی ،ضتتد قتتارلی ،ضتتد التهتتا و

بتترآورد شتتده استتت و در اروپتتا نیتتز باعتتث خرتتاراگ

ضد تهتو و تقویتکننتده م تده گتزارش شتده .در مترزه

اقتاادی مشابه میشود (.)3

ستتتهندیکا ،مه تتتترین ا تتتزا تشتتتکیجدهنده استتتان

ورم پرتان ناشتی از التهتا بتدد پرتتانی استت کته

شتتامج بورنئتتو و ترکیبتتاگ فنولیتت

نمیتتر تیهتتو و

عهتتتتدتاس ناشتتتتی از عفونتهتتتتای باکتریتتتتایی استتتتت.

کاروکرو میباشتد .بترای ترکیبتاگ فنولیت

باکتریهتتای عامتتج ایتتن بیهتتاری بتته دو دستتته مرتتری

میکروبتتی شاخاتتی گتتزارش شتتده استتت .ههچنتتین

شتتتامج استتتتافیلوکوکو

اورئتتتو  ،استتتترپتوکوکو

آگایکتیتته و مایکوپ ستتها بتتووی
شتتامج اشریشتتیاکلی ،استتترپتوکوکو
و استتترپتوکوکو

بتتوبری

ادتراگ ضتد

امتتروزه ادبتتاگ شتتده استتت کتته بورنئتتو خايتتیت ضتتد

و عوامتتج م یلتتی

میکروبی ،ضتد التهتابی و ضتد قتارلی دارد بتهنوری کته

گایکتیتته

در برتتتیاری از م اتتتویگ بهداشتتتتی درمتتتانی از آن

دیتت

تقرتتی بندی میشتتوند .از

استفاده میشود (.)7

بتین تهتامی عوامتج مرتب ورم پرتتان در گتاو بتاکتری

در پووهشی مشتابه کته بته بررستی تتأدیر سته گونته

مه تتترین عامتتج ورم پرتتتان

متتترزه ( )S.mutica ، S.bachtiarica، S.edmondiبتتتر

واگیردار میباشتد کته ست مت گتاو را تهدیتد میکنتد .از

ستتالهون پتتاراتیفی پرداختتته شتتد ،مشتتتب گردیتتد کتته

ایتتن رو بتته ستتب مهان تتت از بتتروز بیشتتتر مقاومتتت

استتتتان

ایتتتتن گیاهتتتتان قتتتتدرگ مهارکننتتتتدگی و

آنتیبیتتوتیکی ،یتتافتن متتادهای م ت در و ک ت عارضتته بتترای

میکرو کشتتی بتتاییی دارنتتد .بتته نمتتر میرستتد حضتتور

استتتافیلوکوکو

اورئتتو

بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس گیاه مرزه سهندیکا بر استافیلوکوکوس ...
تیهتتتتو  ،کتتتتارواکرو  ،پاراستتتتیهن و گامتتتتاترپینن در

آزمایش با زاویته  45در ته نگهداشتته شتد تتا مرتتقیهاس

مورد ملال ته میتوانتد باعتث و تود ختواص ضتد

عهتتج تتلیتته در داختتج لولتته اننتتام گیتترد و در هتتر لولتته

اسان

میکروبی در آنها باشد (.)1

بار دوشش اننتام شتد .ایتن عهتج بترای هتر کارتیته

ی

از روبنهتتای فتترار تقلیتتر شتتده از

آزمتتایش بتتا پرتتتان برختتوردی داشتتته باشتتد .در نهایتتت

قرتتهتهای هتتوایی گیتتاه متترزه بتتابی و ستتهندی علیتته

نهونتتهها در کنتتار یتتر و در دمتتای  4در تته ستتانتیگراد

آئرو ینتتتتتتتتوزا،

ستاعت بته آزمایشتگاه

روش انتشتتار دیر ت

باکتریهتتتتتتتتای ستتتتتتتتودومونا
استتتافیلوکوکو

اورئتتو

و اشریشتتیاکلی اننتتام شتتده و

نگهداری شده و ظتر متدگ یت
منقج شدند.

نتتتای حتتاکی از توقتت رشتتد تهتتام میکروارگانیرتت های
کشت شده بود (.)4

آزمففایش باکتریففایی :هتتت بررستتی ادتتر ضتتد
میکروبتتتی گیتتتاه متتترزه ستتتهندیکا ،ستتتویه استتتتاندارد

در ملال ه دیگتر نشتان داده شتده استت کته استان
متترزه بتتابی از نمتتر مهارکننتتدگی رشتتد و کشتتندگی

بتتتتتاکتری استتتتتتافیلوکوکو

اورئتتتتتو

بتتتتتا کتتتتتد

) (ATCC25923و ت تتتداد  21دایتتته استتتتافیلوکوکو

باکتریهتتای متتورد نمتتر برتتیار قتتوی میباشتتد کتته ایتتن

اورئتتو

عهلکرد احتهتایس بته دلیتج و تود کتارواکرو مو تود در

آزمایش قترار گرفتت .استتوک باکتریهتا ابتتدا بتهمنمور

میباشتتد.کارواکرو عهلکتترد بشتتا ستتلولی

تقویتتت بتتاکتری متتورد نمتتر بتتر روی م تتی کشتتت

را از نریتتج تیییتتر در نفوذپتتذیری کانا هتتای بشتتایی

آبگوشتتت میتتز و قل ت ) (BHIکشتتت شتتدند .ستتپ

بتتر

متتج میکند و بتا تیییتر در شتی بلمتت یتونی مننتر

روی م تتی کشتتت نوترینتتت آگتتار ) (NAدوبتتاره کشتتت

در عهلکتترد ستتلو های بتتاکتری و

داده شتتده و از کلونیهتتای منتتزا بتتر روی م تتی کشتتت

ایتتن استتان

بتته توقتت و اختتت
مرو میشود (.)11

متتانیتو ستتالت آگتتار ) (MSAکشتتت منتتدد اننتتام

بتتا تو تته بتته ملالتت فتتو و بتتا تأکیتتد بتتر یتتافتن
متتتادهای کتتت عارضتتته بتتته منمتتتور تتتایگزینی بتتتا
آنتیبیوتیتتتت
استتتافیلوکوکو

در درمتتتتان ورم پرتتتتتان بتتتتا منشتتتتا
اورئتتو

بتته دستتت آمتتده از ورم پرتتتان گتتاو متتورد

ایتتن پتتووهش اننتتام شتتد ،تتتا

گردیتتد تتتا يتت ت بتتاکتری استتتافیلوکوکو

اورئتتو

تأییتد گتردد .در مرحلتته ب تد از باکتریهتتای تأییتد شتتده
بتتر روی م تتی

کشتتت متتولر هینتتتون بتتراپ )(MHB

کشتتت گردیتتد .ب تتد از گذشتتت  11ستتاعت ،بلمتتت نتتی

ع وه بتر شفا ستازی کتاربرد ایتن گیتاه ،امکتان کتاربرد

مت

بالینی آن در مزار را نیز مهکن سازد.

باکتریتتتتتایی حتتتتتاوی ( ) 1.5× 111 CFU/mlاینتتتتتاد

فارلنتتد کته کتتدورتی م تاد بتتا یت

سوسپانرتتیون

میکنتتتد بتتتا دستتتتگاه استتتپکتروفتومتر و کووگهتتتای

مواد و روشها

استریج تهیه گردید (.)11

تهیه نمونفه شفیر :بتدین منمتور ب تد از انهینتان

تهیه اسفانس گیفاه مفرزه سفهندیکا :بتهمنمور

از تهیتتر بتتودن دستتت ابتتتدا سرپرتتتان ها بتتا آ شرتتته

استتتان گیری 111 ،گتتترم گیتتتاه متتترزه ستتتهندیکا از

از آمتتاده ستتازی

دانشتتکده کشتتاورزی دانشتتگاه تهتتران (شتتامج بروهتتای

سرپرتتتان ها  7تتتا  11بتتار بتتا پنبتته آبشتتته بتته الکتتج،

لیتتتر

شتتده و ستتپ

خشتت

گردیتتد .پتت

تتدا شتتده بتتدون ستتاقه و ریشتته) تهیتته و در ی ت

سرپرتتتان ها ضتتد عفتتونی شتتد .هتتت ختتار کتتردن

آ مقلر با حرارگ م یت بته متدگ  3التی  4ستاعت بتا

باکتریهتتای م یلتتی مو تتود در منتترا  4تتتا  1دوشتتش

دستگاه کلتوننر استان گیری شتد .ب تد از تهیته استان

از آن لولتته

مقتتدار حتتداقج بلمتتت مهارکننتتدگی استتتافیلوکوکو

او (پتتیش دوشتتش) دور ریتتتته شتتد و پ ت
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بربتتالگری ختتواص ضتتد میکروبتتی بتتا استتتفاده از

بتته يتتورگ داگانتته اننتتام شتتد بتتدون اینکتته لولتته
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اورئتتو

در میکروپلیتتت  41خانتته استتتافیلوکوک بتتا ستته

تکرار بررسی شد.

کشت+آنتیبیوتی +باکتری)

تعیففین حففداقل غلظففت مهارکننففدگی (:)MIC

78

رقتستتتتتازی اننتتتتتام شتتتتتد شتتتتتامج (م تتتتتی

بتتهمنمور ت یتتین حتتداقج بلمتتت مهارکننتتدگی رشتتد
بتتاکتری بتترای استتان

متترزه ستتهندیکا از روش بتتراپ

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد  /5شماره  /1بهار و تابستان 1041

میکرودایلوشتتن ( )Microdilution Brothاستتتفاده شتتد

 -2کنتر منفتی (ردیفتی کته در آن بته تای متاده
متتتورد آزمتتتایش  111میکرولیتتتتر حتتت

مقلتتر و دیمتیتتج سولفوکرتتاید ده دريتتد) در لاهتت
او اضتتتافه گردیتتتد و رقتتتت ستتتازی اننتتتام شتتتد
شامج(م ی کشت+ح

(.)12

شتتتامج (آّ

+باکتری)

بتتدین منمتتور ابتتتدا  111میکرولیتتتر از م تتی متتولر

 -3کنتتتر استتتریج بتتودن متتواد متتورد آزمتتایش(

از لاه هتتتای

ردیفتتتی کتتته در آن  111میکرولیتتتتر از متتتواد متتتورد

میکروپلیتتتت  41خانتتته اضتتتافه شتتتد ،ستتتپ

111

او اضتتافه گردیتتد و رقتتت ستتازی

میکرولیتتتتر از متتتواد متتتورد آزمتتتایش (استتتان

متتترزه

هینتتتون بتتتراپ بتتته داختتج هتتتر یتتت

ستتهندیکا حتتتج شتتده در دیمتیتتتج سولفوکرتتاید بتتتا
بلمتتت نهتتایی  11دريتتد) ،در لاهت

او اضتتافه شتتد و

بتته يتتورگ ستتریالی  two-foldرقیتتج شتتد و در مرحلتته
ب تتتتد  111میکرولیتتتتتر از سوسپانرتتتتیون باکتریتتتتایی
م تتاد نتتی مت
از لاهت

فارلنتتد( )600nm=0.1ODبتته هتتر یت

هتتا اضتتافه گردیتتد .پت

از آن پلیتتت بهوستتیله

آزمتتایش در لاهتت

اننتتتام گرفتتتت شتتتامج (م تتتی کشتتتت+مواد متتتورد
آزمایش)
 -4کنتتتتر رشتتتد بتتتاکتری ( ردیفتتتی کتتته در آن
111میکرولیتتتتر از بتتتاکتری استتتتافیلوکوکو
در لاهتتت

اورئتتتو

او اضتتتافه گردیتتتد و رقتستتتازی اننتتتام

گرفت شامج (م ی کشت+باکتری).

تعیففین حففداقل غلظففت ک ففندگی (:)MBC

پارافیل بترای لتوگیری از دهیتدره شتدن پوشتانده شتد

 MBCکهترین بلمت از متاده متورد آزمتایش استت کته

و در دمتتای  37در تته ستتانتیگراد بتته متتدگ  24ستتاعت

قتتادر بتته کشتتتن  44/4دريتتد از باکتریهتتای تلقتتی

انکوبتته گردیتتد .ب تتد از انکوباستتیون  31میکرولیتتتر از

شتتده نتتی  24ستتاعت انکوباستتیون در دمتتای  37در تته

رزازوریتتن  1/11دريتتد بتته هرکتتدام از لاه هتتا اضتتافه

ستتانتیگراد میباشتتد .بتترای ت یتتین ایتتن مقتتدار111 ،

گردیتتد و دوبتتاره بتته متتدگ دو ستتاعت در دمتتای 37

میکرولیتتتتر از سوسپانرتتتیون باکتریتتتایی مو تتتود در

در تته ستتانتیگراد انکوبتته گردیتتد .تیییتتر رن ت
رززاوریتتن از رن ت

م لتتو

آبتتی بتته يتتورتی روشتتن نشتتاندهنده

احیا شدن رزازورین و در نتینه رشد باکتری است.

لاهتت

 MICو نیتتز لاه هتتای حتتاوی بلمتتت متتاده

متتورد آزمتتایش بیشتتتر از ( MICی نتتی ههتته لاه هتتای
آبیرنتت ) ،برداشتتته شتتده و سوسپانرتتیون مربتتو بتته

ب تتد از انکوباستتیون آختترین لاهتت

بتتا کهتتترین

بلمت از متاده متورد آزمتایش کته بته رنت

آبتی استت،

هینتتتون آگتتار متفتتاوگ تلقتتی گردیتتد .پلیتهتتا ب تتد از

بهعنوان مقدار  MICدبت گردیتد .ایتن آزمتون بترای هتر

 24ستتتتتاعت انکوباستتتتتیون در دمتتتتتای  37در تتتتته

نهونه سه بار تکرار گردیتد .یزم بته ذکتر استت کته بترای

ستتانتیگراد ،از نمتتر رشتتد باکتریتتایی متتورد بررستتی قتترار

ستتری کنتتتر نیتتز در نمتتر گرفتتته

گرفتنتتد .بلمتتت لتتاهکی کتته قتتادر بتته کشتتتن 44/4

هتتر میکروپلیتتت یت
شد که عبارتند از:

هتتر یتت

از رقتهتتای متتذکور بتتر روی م تتی متتولر

دريد از باکتریهتای تلقتی شتده بتر روی م تی متولر

 -1کنتر مثبتت (ردیفتی کته در آن بته تای متاده

هینتتتون آگتتار شتتده ،بتتهعنوان  MBCدبتتت گردیتتد .ایتتن

متتتودر آزمتتتایش 111 ،میکرولیتتتتر سیپروفلوکراستتتین

آزمتون بترای هتتر نهونته ستته بتار تکتترار گردیتد ،یزم بتته

میلیگتتتترم در میلیلیتتتتتر) اضتتتتافه گردیتتتتد و

ستته بتتار کشتتت

(یتتت

ذکتتر استتت در  MHAاز هتتر لاهتت

بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس گیاه مرزه سهندیکا بر استافیلوکوکوس ...
استافیلوکوکو

اننام شده است (.)13

اورئو

وارد ملال ه شدند.

بتتهوستتیله نتترمافتتزار  SPSSنرتتته  11و بتتا استتتفاده از

بتتتاکتری استتتتافیلوکوکو

مقایرتتته و دبتتتت

آزمتتتتون  Repeat measure ANOVAدر ستتتتل

گردیتتد .نتینتته حايتتج از ت یتتین  MICاستتان

م ناداری  P≤0.05اننام گرفت.

ستتتهندیکا در دایتتتههای استتتتافیلوکوکو

نتایج

متتتتورد ملال تتتته بتتتتا بتتتته کتتتتارگیری روش بتتتتراپ

حففداقل غلظففت مهارکننففدگی ( :)MICتهتتامی
نهونتتههای پتت

از کشتتت در م تتی آبگوشتتت میتتز و

قلتت ( )BHIو نوترینتتت آگتتار ( )NAو انتقتتا کلنیهتتا

اورئتتتو

میکرودایلوشتتن در تتدو شتتهاره یتت

متترزه
اورئتتتو

گتتزارش شتتده

است.
بتتر ایتتن استتا  ،میتتزان  MICبتترای استتان

متترزه

بتتر روی م تتی متتانیتو ستتالت آگتتار ( (MSAمتتورد

ستتتتهندیکا در دایتتتته استتتتتافیلوکوکو

ارزیتتابی قتترار گرفتنتتد .ههچنتتین تهتتامی باکتریهتتای

 2.3±1.12میلیگتترم در میلیلیتتتر بتتود .ایتتن مقتتدار

متتتورد استتتتفاده در ایتتتن آزمتتتایش از نمتتتر فنتتتوتیپی

 1/25التتی 11

بتتهعنوان استتتافیلوکوکو

اورئتتو

متتورد تأییتتد قتترار

بتترای بتتاکتری استتتافیلوکوکو

اورئتتو

اورئتتتتو

میلیگترم در میلیلیتتر بتود .نهونتهای از م استبه

MIC

گرفتند .بتدین يتورگ کته هتر نهونته باکتریتایی کته در

بتتتا استتتتفاده از روش میکرودایلوشتتتن بتتتراپ و بتتتا

م تتی  MSAرشتتد کتترده و نیتتز توانرتتته بودنتتد قنتتد

بکتتارگیری رزازوریتتن در تاتتاویر شتتهاره دو ،ستته و لهتتار

متتتانیتو را تتهیتتتر کننتتتد ت تتتت عنتتتوان بتتتاکتری

گزارش شده است.

شکل  -1نمونهای از نتیجه تست  MICبا استفاده از اسانس مرزه سهندیکا بر روی جدایههای استافیلوکوکوس اورئوس مورد مطالعه پس از اضافه نمودن
احیاء کننده رزازورین

نتیجففففه آزمففففایش حففففداقل غلظففففت
ک ففندگی( :)MBCمیتتزان  MBCاستتان

گیتتاه متترزه

ستتتهندیکا در دایتتتههای استتتتافیلوکوکو

اورئتتتو

 11.14±1.311میلیگتتترم در میلیلیتتتتر بتتتود .ایتتتن
مقتتدار بتترای بتتاکتری استتتافیلوکوکو اورئتتو  111و
> 111میلیگرم در میلیلیتر بود.

جدول  -1مقدار  MICو  MBCعصاره گیاه مرزه سهندیکا بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس
استافیلوکوکوس اورئوس

میانگین

انحراف معیار

)MIC(mg/ml

2.3

1.12

)MBC(mg/ml

11.14

3.11
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آنالیز آمفاری :کلیته عهلیتاگ آمتاری ایتن پتووهش

نتتتای حايتتله بتتا نتتتای کشتتت ستتویه استتتاندارد

امیر چراغی و محمدامین ترابی

بتتهترتی  ،بتتر اکتینومایرتت

بحث
بتتتاکتری استتتتافیلوکوکو

اورئتتتو

عامتتتج اینتتتاد

داشتت ،نتتای ایتن پتووهش بتا پتووهش حاضتر

تهدیتتتد

ههپوشانی دارد لرا کته در هتر پتووهش گیتاه مترزه ادتر

کننتتتده حیتتتاگ میباشتتتد ،ایتتتن بتتتاکتری از مه تتتترین

ضتتد باکتریتتایی ختتود را نشتتان داده و از تکثیتتر بیشتتتر

عوامتتتج عفونتهتتتای بیهارستتتتانی و اکترتتتابی ام تتته

گونههای کشت شده لوگیری کرده است (.)15

استتت و نرتتبت بتته نیتت وستتی ی از آنتیبیوتی هتتا از

نتتتای ملال تته حاضتتر نشتتان داد کتته استتان

نیتتت وستتتی ی از بیهاریهتتتای سیرتتتتهی

81

فکالی

ویرتتکوز و انتروکوکتتو
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گیتتاه

هلتتته بتایکتامهتتتا و ماکرولیتتتدها مقاومتتتت نشتتتان

مرزه سهندیکا ادتر مهتاری ختوبی بتر روی رشتد بتاکتری

میده تد ،کتته ایتتن مقاومتتت بتته دلیتتج استتتفاده بتتیش از

استتتتتافیلوکوکو

بتتتتا حتتتتداقج بلمتتتتت

حتتتد از داروهتتتا ،توانتتتایی بتتتای در تبتتتادیگ ژنتیکتتتی و

مهارکننتتتتدگی  2.3±1.12میلیگتتتترم در میلیلیتتتتتر و

حضتتور انتتوا پ ستتهیدهای حتتاوی ژنهتتای مقاومتتت

حتتداقج بلمتتت کشتتندگی  11.14±3.11میلیگتترم در

اورئتتتتو

میلیلیتتتر دارد ،اگرلتته کتتارایی ا تتزا استتان

آنتیبیوتیکی میباشد (.)1
این باکتری بتا تولیتد بتایکتامتاز نرتبت بته برتیاری

به عوامج متتلت

هتتر گیتتاه

یرافیتایی برتتگی دارد بتا ایتن حتا

از پنیسیلینها مقتاوم میشتود و مقاومتت ایتن گونته بته

ایتتن نتتتای حتتاکی از ایتتن امتتر استتت کتته استتان

آنتیبیوتی هتتتتای ختتتتانواده بتاایکتتتتتام (نفرتتتتیلین،

ستتهندیکا دارای ف الیتتت ضتتد میکروبتتی نرتتبتاس قتتوی در

متیستتتیلین ،اگزاستتتیلین) نیتتتز بهوستتتیله تیییتتتر در

برابتتر دایتتههای استتتافیلوکوکو

میباشتتد.

پروتئینهتتتای متاجشتتتونده بتتته پنیستتتیلین اینتتتاد

این نتتای بتا ملال تاگ قبلتی ههرتو تلقتی گشتته و بته

میشتتتتتود .مقاومتتتتتت پ ستتتتتهیدی نرتتتتتبت بتتتتته

نمتتر میرستتد ادتتراگ فتتو ناشتتی از و تتود کتتارواکرو و

تتراستتایکلینها ،ماکرولیتتتدها و آمینوگ یکوزیتتتدها نیتتتز

تیهو در اسان

اورئتتو

متترزه

این گیاه میباشد.

ف الیتتتت بازدارنتتتدگی تیهتتتو ناشتتتی از و تتتود

در این باکتری شای است (.)14
پووهشهتتا نشتتان دادهانتتد کتته استتان های گیاهتتان

در آن میباشتتتد .و تتتود گتتتروه

هیدروکرتتتی فنولیتتت

دارویتتی نمیتتر ستتیر و رزمتتاری بتتا تو تته بتته دارا بتتودن

هیدروکری ف تا باعتث شتده کته ایتن متاده بتوانتد بته

ادتراگ ضتد میکروبتی بتر علیته باکتریهتای ايتلی مولتتد

آستتانی بتتا ایگتتاه ف تتا آنزی هتتا پیونتتد هیتتدروژنی

ورم پرتتتان میتوانتتد کاندیتتدای مناستتبی بتته منمتتور

و از بتین

رفتتتن یکپتتارلگی بشتتا بتتاکتری و در نهایتتت متترو آن

ایگزین شدن در درمان ورم پرتان باشد (.)1
در پووهشتتتی کتتته بتتترای بررستتتی ف الیتتتت ضتتتد
گیتاه مترزه و بتا استتفاده از روشهتای

دیفیتتوژن و میکروپلیتتت دایلوشتتن اننتتام شتتد

باکتریهتتتتا از هلتتتته استتتتتافیلوکوکو

اورئتتتتو ،

دیفیتتوژن ،بتتا تو تته بتته

پیتتتوژنز ،استتتترپتوکوکو

پنومونیتتته،

نتتتای حايتتج از روش دیرتت

مترزه ختتالب (بلمتت  1گتترم بتتر میلیلیتتر) ،نرتتبت بتته
بتا بلمتت 1/1گترم بتر میلیلیتتر ،خايتیت ضتد

میکروبتتی قتتویتری دارد .استتان

ختتالب بیشتتترین ادتتر

مهتتتاری را بتتتر رشتتتد استتتترپتوکوکو

میتترابیلی

ستتتتتاپروفیتیکو

و پروتئتتتتتو

مشتتاهده شتتده استتت .ههچنتتین ادتتر ضتتد

باکتریایی ایتن گیتاه بتر علیته باکتریهتای اشرشتیاکلی و
استتتافیلوکوکو

اورئتتو

گتتزارش شتتده استتت .نتتتای

و

ملال اگ حاضر نیتز تأییتد کننتده ادتراگ ضتد باکتریتایی

از آن

متتتتترزه ستتتتتهندیکا بتتتتتر روی بتتتتتاکتری

ستتتانگوئی

ایکتتتن کتتتورودن  ،بتتتهنتتتور یکرتتتان و پتتت

استتتترپتوکوکو
استتتتتتافیلوکوکو

اندازه قلتر هالته عتدم رشتد بتاکتری ،نشتان داد استان
اسان

خواهد شد (.)11
ادتتر ضتتد میکروبتتی عاتتاره متترزه بتتر روی برختتی

باکتریایی استان
دیرتت

تشکیج دهد ،ههچنتین تیهتو ستب

تتریت

استتتتتان

بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس گیاه مرزه سهندیکا بر استافیلوکوکوس ...
استتتافیلوکوکو

استتت کتته بتتا ملال تته کنتتونی

اورئتتو

ملابقت دارد (.)7

استتان

در ملال ته دیگتری ادتراگ ضتد بتاکتری و ضتد قتار
استتتتان

گیتتتتاه متتتترزه و آویشتتتتن بتتتتر دایتتتتههای

استتتافیلوکوکو

ملال ه متا نیتز بتا نتینته ایتن پتووهش در رابلته بتا ادتر

بررستتی شتتد .در ایتتن ملال تته

اورئتتو

اورئتتو

متترزه بتتر استتتافیلوکوکو

دارد (.)11
در ملال تته دیگتتری ادتتراگ ضتتد میکروبتتی استتان
اکتتتتالیپتو  ،زیتتتتره ستتتتبز و متتتترزه تابرتتتتتانی بتتتتر

حتتتی تتتا حتتداقج بلمتتت کشتتندگی ده برابتتر نتتدارد،

ایتتن ملال تته نشتتان داد هتتر ستته استتان

بنابراین به نمتر میرستد متواد مناستبی بترای لتوگیری

باکتریتتتایی در برابتتتر استتتترپتوکوک موتتتتان

متتا ،نشتتاندهنده ف الیتتت ضتتد میکروبتتی استتان

استتان

موتتتان

بررستتی شتتده استتت .نتتتای

متترزه در مقایرتته بتتا دو استتا

دارای ادتتر ضتتد
هرتتتتند.

دیگتتر قتتویترین

گیتتاه

ادتتر ضتتد باکتریتتایی را در ههتته زمانهتتای قرارگتترفتن در

متترزه بتتود .بتتا تو تته بتته اینکتته باکتریهتتای بررسیشتتده

م تترض استتان

و در تهتتام بلمتهتتا نشتتان داد .ایتتن

در این ملال ه با ملال ته متا متفتاوگ بتود ولتی ،میتتوان

ملال ه نیتز بتا و تود تفتاوگ در گونته بتاکتری ،تأییتدی

گفتتت استتان

متترزه بتتر رشتتد نیتت وستتی تری از

باکتریها ادر مهاری دارد (.)17

در ملال تته مشتتابه دیگتتر کتته بتته بررستتی ادتتر ضتتد

در ملال تتته دیگتتتری بتتته بررستتتی قابلیتتتت ضتتتد
باکتریتتایی و مهتتار تشتتکیج بیتتوفیلهی استتترپتوکوکو
موتتتان

بر یافتههای ملال ه ماست (.)14
باکتریتتایی عاتتتاره متتتانولی متتترزه کتتوهی بتتتر رشتتتد
استتتافیلوکوکو

اورئتتو

نتتی نگهتتداری گوشتتت لتترخ

بهوستتیله عاتتاره متتتانولی متتزره خوزستتتانی

کرده پرداختته شتد ،مشتاهده شتد کته بلمتهتای 1/25

پرداختتته شتتد کتته نتتتای ایتتن پتتووهش نشتتان داد متترزه

دريتد بتته بتایی متترزه میتوانتتد باعتث مهان تتت از رشتتد

خوزستتتانی قابلیتتت ضتتد باکتریتتایی بتاییی در برابتتر فتترم

و شتتهارش کلتتی میکرو هتتا

منفتترد استتترپتوکوکو

موتتتان

استتتافیلوکوکو

اورئتتو

داشتتته و گامتتاترپینن

در گوشت لترخ کترده شتود کته نتتای پتووهش حاضتر

و کتتارواکرو ترکیبتتاگ م ت در ایتتن گیتتاه در بتتروز قابلیتتت

نیتتز بیتتانگر ادتتراگ بازدارنتتدگی رشتتد متترزه در برابتتر

مهار تشکیج بیوفیل باکتری مذکور میباشد (.)4

باکتری متذکور میباشتد ،البتته در متورد مترزه ستهندیکا
متترزه

ایتتتن بلمتتتت از مقتتتدار  1/4میلیگتتترم در میلیلیتتتتر

در ت قیتتج دیگتتری کتته بتته بررستتی استتان

پرداختتته شتتد ،بتتا روش میکرودایلوشتتن بتتراپ ف الیتتت

شتترو میشتتود کتته ایتتن اختتت

در بلمتتت میتوانتتد

ایتتن گونتته متترزه علیتته باکتریهتتای استتتافیلوکوکو

مربتتو بتته تفتتاوگ در ترکیبتتاگ متترزه کتتوهی و متترزه

اورئتتتو  ،ستتتودومونا

آیرو ینتتتوزا ،اشرشتتتیاکلی و

ستتالهون تیفتتی موریتتوم ارزیتتابی شتتد .در ایتتن ملال تته
ستتودومونا

آیرو ینتتوزا بتته استتان

متترزه مقاومتتت

بیشتتتتری نشتتتان داد ،در حتتتالی کتتته استتتتافیلوکوکو
اورئتتو

و اشریشتتیاکلی نرتتبت بتته آن حرتتا تر بودنتتد

بتتتهنوری کتتته میتتتزان  MICبتتترای استتتتافیلوکوکو
اورئتتتو

 2میلیگتتترم بتتتر میلیلیتتتتر ،اشریشتتتیاکلی و

ستتالهون تیفیموریتتوم یتت
ستودومونا

میلیگتترم بتتر میلیلیتتتر و

آیرو ینتتوزا  1میلیگترم بتر میلیلیتتر بتتود.

سهندیکا باشد (.)21
کتتارواکرو ادتر ضتتد باکتریتتایی وستتی اللی

بتتر

باکتریهتتای گتترم منفتتی و گتترم مثبتتت از هلتته
اشریشتتیاکلی و استتتافیلوکوکو
ت تتوی

اورئتتو

دارد و بتتا

گتتروه هیدروکرتتیج ختتود بتتا یتتون پتاستتی

بتهعنوان حامتج یونهتای یت

ظرفیتتی در بشتا عهتج

کتترده و بتتا بتتره زدن شتتی

بلمتتتی در بشتتا

سیتوپ ستتهی ادتتر ضتتد باکتریتتایی ختتود را اعهتتا
میکنتد .هتر لنتتد ادتر ضتتد باکتریتایی ،حايتتج ادتر
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مشتتتب شتتد استتان های متترزه و آویشتتن ادتتراگ ستتهی

استتترپتوکوکو

از تشتتکیج بیتتوفیل هرتتتند .نتتتای حايتتج از پتتووهش

ههتتتوانی

امیر چراغی و محمدامین ترابی

ترکیباگ ايتلی و ترکیبتاگ بتا مقتادیر کت میباشتد ولتی

نتیجهگیری

ادر ضتد باکتریتایی ب ضتی ترکیبتاگ از هلته کتارواکرو

بتتهنور کلتتی نتتتای ایتتن ملال تته نشتتان داد کتته

و تیهتتو بیشتتتر استتت و قتتویتر بتتودن ادتتراگ ضتتد

 ادتتر ضتتد،تهیتته شتتده از گیتتاه متترزه ستتهندیکا

باکتریایی مری گلی نرتبت بته مترزه میتوانتد بته مقتدار

استتان

در متتری

میکروبتتی قابتتج تتتو هی بتتر بتتاکتری استتتافیلوکوکو

کتتارواکرو

بیشتتتر منهتتو

اورئتتو

) دريتتد34/45(  دريتتد) نرتتبت بتته متترزه41/11(گلتتی

احتهتتایس بتته علتتت و تتود ترکیبتتاگ فنولیتت

.)11( مربو باشد

 ایتتن امتتر.داشتتده از ورم پرتتتان گتتاو دارد
(تیهتتو و

و تیهتتو

،ایتتن گیتتاه میباشتتد

کتتارواکرو ) مو تتود در استتان

از

اورئتتو

از آننتتایی کتته بتتاکتری استتتافیلوکوکو

هرلنتتد م تهتتج استتت کتته بلمتتت استتان

عوامتتج مهت دخیتتج در ورم پرتتتان م رتتو میشتتود و

استتتفاده نیتتز در خايتتیت ضتتد میکروبتتی آن دخیتتج

،مقاومتتت دارویتتی در ایتتن متتورد در حتتا افتتزایش استتت

 بتا تو ته بته مقاومتت آنتیبیتوتیکی روزافتزون بتته.باشتد

بنتتتتابراین استتتتتفاده از گیاهتتتتان دارویتتتتی بتتتتهمنمور

 بتته نمتتر میرستد ملال تته بتتر،داروهتای يتتن تی مو تود

تتایگزینی آنتیبیوتی هتتا بتترای مقابلتته بتتا ایتتن بتتاکتری

روی گیتتاه متترزه ستتهندیکا بتترای درمتتان و لتتوگیری از

در بیهاریهتتای متتل ت از هلتته ورم پرتتتان در اولیتتت

.بروز مقاومتهای دارویی راهگشا باشد

 نتتتای ایتن ملال ته نیتتز نشتان داد متترزه.قترار میگیرنتد

متتورد

ستتهندیکا از هلتته گیاهتتانی استتت کتته ادتتراگ ضتتد
اورئتتو

میکروبتتی مههتتی بتتر بتتاکتری استتتافیلوکوکو
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Summary
Mastitis is one of the most costly diseases in the veterinary industry which, in addition to financial losses, has
many health consequences for human society. Staphylococcus aureus is one of the most important causes of this
disease in livestock, which has a very high resistance to a wide range of industrial drugs due to the indiscriminate
use of antibiotics and the presence of some microbiological properties. In this study, the Sahendica sage plant
with the scientific name (Satureja Sahendica) was used for this purpose. For this study, after sampling the milk of
mastitis animals, the samples were taken under sterile conditions and transferred to the laboratory beside the ice,
and after culturing the sample in laboratory culture media and confirming the presence of Staphylococcus aureus,
minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum lethal concentration (MBC) values were determined for
this species. The results showed that the essential oil of this plant in the average concentrations of 2.3±0.82 mg/ml
for (MIC) and 10.14±3.66 mg / ml for (MBC) is effective on the bacterium. Finally, it was found that Sahandika
safflower essential oil can be used to prevent the growth of Staphylococcus aureus and to control the development
of antibiotic resistance.
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