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  چكيده

ل يها تبد يماريک معظل بزرگ در درمان بيبه ) MRSA(ن يليس يمقاوم به مت يها لوکوکوس اورئوسياستاف :زمينه و هدف
 يرزمار. شوند يماران مير بي و مرگ و ميمارستاني بيها ش عفونتي به شدت موجب افزاينيها با ساکن شدن در ب هين سويا. اند شده

ن مطالعه، يهدف از ا. رديگ ي مورد استفاده قرار مي مصارف درمانيه در سراسر جهان براد است که به طور گسترياهيک گونه گي
 يشگاهيط آزماي در شراييماران و مواد غذاي جدا شده از بMRSA يها هي سوي بر روي اسانس رزماريکروبي خواص ضد مشناخت

   .باشد يم
 ييه جدا شده از مواد غذاي سو۱۰۰ماران و يه جدا شده از بي سو۱۰۰ شامل لوکوکوس اورئوسياستافه ي سو۲۰۰: روش بررسي

ن تعداد ين اي از ب(MDR)ک يوتيب ي مقاوم نسبت به چند آنتيها هيو سون يليس يه مقاوم به متيسو ۲۸.  قرار گرفتيابيمورد ارز
  . قرار گرفتيابي مورد ارز، در لولهيسک و رقت سازي انتشار دي توسط روشهاينس رزمار اسايکروبياثرات ضد م.  شديجداساز
 يکروبي اثرات ضد ميج بررسينتا.  بودنديني و باليي غذايها هياز سو% ۶۰و % ۲۵ب ي جدا شده به ترتMRSA يها هيسو :ها يافته

حداقل . متر مشاهده شد يلي م۲۰ عدم رشد آنها در حدود کسان بود و قطر هالهي يني و باليي غذايها هي سوي بر روياسانس رزمار
  .تر بوديل يليگرم در م يلي م۸۱/۲ و ۴۰/۱ب يغلظت مهار کننده و کشنده رشد به ترت

 يريکه لزوم به کارگها شده  کيوتيب يها نسبت به آنت يها منجر به مقاوم شدن باکتر کيوتيب ي از آنتهيرو يباستفاده  :يگير نتيجه
 از آنها در ي و اثرات ناشMRSA يها ش روز افزون عفونتي با توجه به افزا.دهد ي را نشان ميکروبيد با خواص ضد ميدبات جيترک

 MRSA يها ب به عنوان درمان عفونتين ترکيشود تا از ا يشنهاد ميها پ هين سوي اي بر رويج اثر بخش اسانس رزماريماران و نتايب
  .استفاده شود

  MRSA، يکروبي، اثرات ضد مي رزمار:ها  واژهديکل
  ۱۰/۱۱/۸۹:       پذيرش مقاله۲۹/۱۰/۸۹:       اصالحيه نهايي۱۰/۹/۸۹: وصول مقاله

  
  مقدمه

هاي عفوني هنوز نقش مهمي را در بيماري  بيماري
و مرگ، به خصوص در كشورهاي در حال توسعه ايفا 

هاي جديد روز به  بيوتيك اگر چه توليد آنتي. كنند مي
ها در برابر  يابد اما مقاوم شدن باكتري ش ميروز افزاي

ها به يك مشكل بزرگ جهاني تبديل شده  بيوتيك آنتي
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 ...اثرات ضد باكتريايي       ٧٤

 ۱۳۹۰بهار / دوره شانزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

استافيلوكوكوس اورئوس يكي از عوامل مهم . است
هاي انساني در جوامع و بيمارستانها به  ايجادكننده عفونت

  .)۱ (رود شمار مي
 يكي از  استافيلوكوكوس اورئوساز طرف ديگر

است كه از طريق مواد غذايي به سرعت هايي  باكتري
مسموميت غذائي . )۲ (كند ايجاد بيماري مي

هاي غذايي  استافيلوكوكي، بيشترين موارد مسموميت
از % ۱۴-۴۰طبق گزارشات، . شود باكتريال را شامل مي

 ين باکتري منتقله از راه غذا را به ايهايماريهمه موارد ب
سيلين به عنوان   متي۱۹۵۹در سال . )۳ (دهند ينسبت م

هاي نيمه سنتتيك براي درمان  سيلين اولين نسل از پني
 مقاوم به استافيلوكوكوس اورئوسعفونتهاي ناشي از 

ولي دو سال بعد اولين سويه مقاوم . سيلين معرفي شد متي
 سيلين گزارش شد و خيلي زود اپيدمي بيمارستاني به متي

زارش سيلين گ  مقاوم به متياستافيلوكوكوس اورئوس
 ييايع مقاومت باکتريبا توجه به گسترش سر. )۴و ۵ (شد

 يها کيوتيب ي نسبت به آنتاستافيلوكوكوس اورئوس
ک مشکل حاد ين يليس ين و متيلي اگزاسد خصوصاًيجد

که در اکثر موارد به  .در درمان را به وجود آورده است
بروز ) MDR(ن دارو يصورت مقاومت در برابر چند

 سازد ي روش درمان را محدود مکند که به شدت يم
  .)۶و۷(

 درمان عفونتها ي براياهيبات گياستفاده از ترک 
 از جهان به يا  گستردهيها  در قسمتيميک روش قدي

اهان ي توجه به گ.افته استي توسعه يخصوص کشورها
ج در يتواند مشکالت را ي ميکروبي با خواص مييدارو

 يها  اسانس.ا کنديها را اح کيوتيب آنتياستفاده از 
 يعي طبيکروبيد مضاهان به عنوان عوامل مهم يگ

به عنوان  ياسانس رزمار ،از جمله .اند گزارش شده
بات مشخص ي با ترکيکروبي ضد ميسانسهاا از يمنبع

 از ي اسانس رزمار.)۶و ۷ (اند دهي گردي معرفييايميش
 و يکروبي است که خواص ضد ميباتيترک
ده ي اثبات رسهز موارد ب اياري آن در بسيدانياکس يآنت

 به يبات فنولي همانند ترکيکروبيبات ضد مياست و ترک
 در لوازم ياز اسانس رزمار. شود يافت ميوفور در آن 

  .)۸(شود  ي استفاده مي و بهداشتيشيآرا
 با يدر اين تحقيق اثر ضد ميكروبي اسانس رزمار

، Disk Diffusion ديسك ديفيوژنكمك روشهاي 
به صورت اث و رقت سازي در آگار رقت سازي در بر

همزمان بر روي استافيلوكوكهاي مقاوم نسبت به 
بيوتيك كه از عفونتهاي انساني و مواد غذايي جدا  آنتي

 . مورد ارزيابي  قرار گرفت،شده بودند
 

  يروش بررس
ه جدا شده ي سو۲۰۰ن ياز ب، يدر يک مطالعه توصيف

 يها اومت مقيابيماران پس از ارزي و بيياز مواد غذا
ه ي سو۲۰ و )F (ييه غذاي سو۸ها،  ي باکتريکيوتيب يآنت
 شد که يها جداساز کيوتيب ي مقاوم به آنت (C)ينيبال

ک يوتيب ين در برابر چند آنتيليس ي بر مقاومت به متعالوه
ه استاندارد  يک سوي. ز مقاومت نشان دادنديگر نيد

ز مورد ي نATCC 25923 لوکوکوس اورئوسياستاف
  .ده قرار گرفتاستفا

   اسانسآماده سازي
 به صورت استاندارد از شرکت ياسانس رزمار

ها  از آنجا كه اسانس.  شديداريج اسانس کاشان خريبار
هاي كشت نامحلول هستند، به يك امولسيفاير  در محيط

گير  كه اسانس را بدون داشتن اثرات ضد ميكروبي چشم
ه دي متيل از اين رو از ماد. در خود حل كند نياز است

 و ).۹ ( به عنوان حالل استفاده شدDMSOسولفواكسايد 
 با كمك اين حالل محلول اوليه آماده ۲۰ به ۱به نسبت 
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  ٧٥محمد مهدي سلطان دالل      

 ۱۳۹۰بهار / دوره شانزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

  .گرديد
  ديسك ديفيوژن

براي بررسي ميزان هاله عدم رشد اسانس بر روي 
 كلني ۵ تا ۳ بدين ترتيب عمل شد كه  ابتدا ،ها باكتري

م فيزيولوژي استريل ليتر سر ميلي ۱ ساعته باكتري به ۲۴
 مك فارلند تهيه و ۵/۰منتقل شده و سوسپانسوني معادل 

توسط سواپ استريل بر روي پليت حاوي مولر هينتون 
هاي  ديسك. آگار به صورت چمني كشت داده شد

 ميليمتر در كنار شعله و توسط پنس ۶كاغذي به قطر 
 ميكروليتر از ۱۵استريل بر روي محيط قرار داده شده و 

 و در گرديدول آماده شده اسانس به آن اضافه محل
 ساعت قرار گرفت و ۲۴ درجه به مدت ۳۷انكوباتور 

گيري  ها اندازه پس از آن هاله عدم رشد اطراف ديسك
 ۱۵ها ديسك كاغذي حاوي  براي تمام نمونه. )۱۰ (شد

 به عنوان كنترل مورد استفاده قرار DMSOميكروليتر 
ه شده از ي تهيکيوتيبينت آيهاسکيهمچنين از د. گرفت

، نيتتراساکل ،اکسونيسفتر: ، شامل Mastشرکت
 ،كليندامايسين ، كوتريموكسازول،نيلياگزاس

 را به فاصله نيليس ي پن ونيپروفلوکساسيس، اريترومايسين
ط مزبور ي محي، بر روگريکديمتر از  ي سانت۵/۲حداقل 

 ۳۷ يون در دمايساعت انکوباس ۲۴قرار داده و پس از 
 ، هاله عدم رشدکش ، با استفاده از خطگراد يدرجه سانت
 ي جهانياستانداردها  و بايريگاندازه سکيد اطراف هر

)CLSI( سه شديمقا.  
گيري حداقل غلظت مهاركننده از رشد و حداقل  اندازه
  كشنده  غلظت

 و  MIC تكنيك رقت سازي در لوله ميزانبا كمك
MBCلوله ۱۰ د كهها بدين ترتيب بدست آم  اسانس 
ليتر از محيط مولر هينتون براث آماده شده،   ميلي۱حاوي 

ليتر از محلول آماده شده اسانس اضافه   ميلي۱به لوله اول 

و پس از مخلوط كردن به لوله دوم و از لوله دوم به لوله 
به هر كدام از . سوم و بدين ترتيب تا آخر اضافه شد

عنوان كنترل آلودگي  كه به ۱۰ها به جز لوله شماره  لوله
ليتر از  ميكرو۵۰ستفاده قرار گرفت ميزان مورد ا

 مك فارلند اضافه شده ۵/۰سوسپانسيون ميكروبي معادل 
آخرين .  ساعت قرار گرفت۲۴و در انكوباتور به مدت 

اي كه از رشد باكتري پس از گرمخانه گذاري  لوله
 در نظر گرفته MICجلوگيري كرده است به عنوان 

هاي   از تمام لولهMBCبراي بررسي ميزان شد و  مي
 ميكرو ليتر به محيط مولر ۱۰شفاف و فاقد رشد ميكروبي 

 ساعت آخرين ۲۴ و پس از گرديدل قنتمهينتون آگار 
ها را از بين ببرد به   درصد باكتري۹/۹۹رقتي كه توانسته 

  .)۱۰ (شد عنوان حداقل غلظت كشنده نشان داده مي
   Agar Dilutionانجام تكنيك 

 در محيط جامد ابتدا محيط MICبراي تعيين ميزان 
هاي مشخص و قبل از  مولر هينتون آگار را در حجم

هاي جداگانه تقسيم كرده و پس از  اتوكالو درون ارلن
هاي   درجه به آنها حجم۴۵اتوكالو و رسيدن به دماي 

مشخصي از اسانس را اضافه كرده تا رقت مورد نياز 
ها از  ش كردن و بسته شدن محيطپس از پخ. دمبدست آ

 ۱۰ مك فارلند ۵/۰سوسپانسيون ميكروبي معادل 
ها انكوبه  ال داده و محيطقميكروليتر را به محيط انت

 ساعت كمترين رقتي كه ۲۴پس از گذشت . شدند
توانسته از تشكيل كلني در محيط جامد جلوگيري كند 

از محيط كشت حاوي . شد  در نظر گرفته MICبه عنوان 
DMSO ۱۱ (گرديد به عنوان كنترل استفاده(.  
  

  ها يافته
 ۸شود،  ي مشاهده م۲ و ۱همانطور که در جداول 

 عالوه بر مقاوم بودن به ييه جدا شده از مواد غذايسو
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 ...اثرات ضد باكتريايي       ٧٦

 ۱۳۹۰بهار / دوره شانزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

گر مقاومت نشان يک ديوتيب ين آنتين به چنديليس يمت
عالوه بر مقاومت  يني باليها  مورد از نمونه۱۰.دادند

 C۱ز بودند که از ي نMDRن به صورت يليس ينسبت به مت

 مقاومت آنها مشخص شده ي الگو۱ در جدول C۱۰تا 
  . بودندMRSAفقط گر يه دي سو۱۰است و 

  
  

  يي غذايها لوکوکوس اورئوسي استافيکيوتي بي مقاومت آنتي الگو:۱جدول
 باکتري مقاومت دارويي

 F ١ کلينيتتراسا، سفترياکسون

 F ٢ سفترياکسون

 F ٣ تتراسايکلين، سفترياکسون، اگزاسيلين

 F ٤ تتراسايکلين، سفترياکسون، اگزاسيلين

 F ٥ كوتريموكسازول

 F ٦ تتراسايکلين،  اريترومايسين،كليندامايسين

 F ٧ سيپروفلوکساسين، تتراسايکلين،  اريترومايسين،كليندامايسين

 F ٨ سيپروفلوکساسين

  
  يني باللوکوکوس اورئوسياستاف يکيوتيب ي مقاومت آنتي الکو:۲جدول

 باکتري مقاومت دارويي

 ١C پني سيلين، اگزاسيلين

 ٢C پني سيلين، اگزاسيلين

 ٣C تتراسايکلين، سفترياکسون، پني سيلين، اگزاسيلين

 ٤C  تتراسايکلين کليندامايسين اريترومايسين،سفترياکسون، پني سيلين سيپروفلوکساسين، اگزاسيلين

 ٥C  اريترومايسين، کليندامايسين،سفترياکسون ،پني سيلين، اگزاسيلين

 ٦C پني سيلين ، اگزاسيلين

 ٧C  تتراسايکلين ،سفترياکسون، اگزاسيلين

 ٨C پني سيلين ، اگزاسيلين

 ٩C  اريترومايسين، کليندامايسين،پني سيلين، اگزاسيلين

 ١٠C پني سيلين ، اگزاسيلين

  
  

 هاله ي مقاوم و بررسيها هي سويپس از جدا ساز
 آنها مشخص شد که ي بر رويعدم رشد اسانس رزمار

متر  يلي م۲۰ تا ۷ به قطر يا جاد هالهي ايين اسانس توانايا
جاد شده ين هاله اي کمترباشد يها دارا م هي سويرا بر رو

جاد شده ين هاله اي و بزرگ ترF6 ييه غذايمربوط به سو

ده جاد شي قطر هاله ايپراکندگ.  بودF8ه يمربوط به سو
رسد  يکسان به نظر مي يني و باليي غذايها هين سويدر ب

ه ي سو.شود ي مشاهده م۱ج آن در نمودار يکه نتا
 يمتر تفاوت يلي م۱۷ به قطر يا جاد هالهي با اC21استاندارد 

  .ها نداشته است هير سويت، با ساياز لحاظ حساس
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  F و غذاييCهاي باليني رزماري بر روي استافيلوکوکبررسي هاله عدم رشد اسانس : ۱نمودار 
  
 حداقل غلظت بازدارنده يج حاصل از بررسينتا

ع و جامد و حداقل غلظت کشنده رشد يط مايرشد در مح
 نشان ۴ و ۳ در جداول يني و باليي غذايها هي سويبرا

 ي بر روي بدست آمده از اسانس رزمارMICدهد که  يم

گرم  يلي م۵۵/۲۲ تا ۴۰/۱ده و از ر بوييار متغيها بس هيسو
.  مختلف تفاوت نشان داده استيها هيتر در سويل يليدر م
شتر از ي رقت ب۳ تا ۱ن ي شده بيريگ  اندازهMBCزان يو م

 .  بدست آمده استMICزان يم
 

   در محيط مايعMBC   حداقل غلظت کشنده رشدMIC  تعيين ميزان حداقل غلظت مهارکننده رشد:٣جدول 
  هاي باليني  در محيط جامد اسانس  رزماري بر روي استافيلوکوکوس اورئوسMICو 

Agar dilution 
(mg/ml) 

MBC 
(mg/ml) 

MIC 
(mg/ml) 

يباکتر  

 - ٨١/٢ ٦١/٥ C١ 

-  ٦٣/٥ ٦١/٥ C٢ 

 - ٨١/٢ ٨١/٢ C٣ 

٥٥/٢٢ _ ٦٣/٥ C٤ 

- ٨١/٢ ٦٣/٥ C٥ 

 - ٨١/٢ ٦٣/٥ C٦ 

 - ٨١/٢ ٦٣/٥ C٧ 

-  ٦٣/٥ ٥٥/٢٢ C٨ 

 - ٨١/٢ ٦٣/٥ C٩ 

- ٨١/٢ ٥٥/٢٢ C١٠ 

-  ٨١/٢ ٦٣/٥ C١١ 

-  ٨١/٢ ٦٣/٥ C١٢ 

-  ٨١/٢ ٦٣/٥ C١٣ 

-  ٨١/٢ ٦٣/٥ C١٤ 

 - ٨١/٢ ٦٣/٥ C١٥ 

-  ٨١/٢ ٦٣/٥ C١٦ 

-  ٨١/٢ ٦٣/٥ C١٧ 
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 - ٨١/٢ ٦٣/٥ C١٨ 

 - ٨١/٢ ٦٣/٥ C١٩ 

-  ٨١/٢ ٦٣/٥ C٢٠ 
- 

C21 
٨١/٢ ٦٣/٥ C٢١ 

ATCC 25923  يگير قابل اندازه تانداردسويه اس   C ي بالينيها  سويه  
  

  
  ع يط ماي در محMBC  حداقل غلظت کشنده رشدMICزان حداقل غلظت مهارکننده رشدين ميي تع:٤جدول 

  يي غذايها لوکوکوس اورئوسي استافي بر رويط جامد سانس رزماري در محMICو 
Agar dilution 

(mg/ml) 
MBC 

(mg/ml) 
MIC 

(mg/ml) 
يباکتر  

٢٧/١١ - ٦٣/٥ F۱  
٢٧/١١ - ٦٣/٥ F٢ 

٦٣/٥ - ٦٣/٥ F٣ 

٢٧/١١ - ٦٣/٥ F٤ 

٥٥/٢٢ - ٦٣/٥  F۵  
٨١/٢ ٦٣/٥ ٦٣/٥  F٦ 

٨١/٢ ٦٣/٥ ٦٣/٥  F٧ 

٤٠/١ ٦٣/٥ ٦٣/٥  F٨ 

F :گيري غير قابل اندازه : -                                        هاي غذايي سويه  
  

 
 يا فاوت قابل مالحظهها ت يج ثبت شده از بررسينتا

 يها هين سويا مقاومت به اسانس، بيت يرا در حساس
 که C21ه يتفاوت سو. دهد ي نشان نميني و بالييغذا

ز ينن بود يليس ي و مقاوم به متينيه استاندارد باليک سوي
از آنجا که . ر نبوديگ  شده چشمي جداسازيها هيبا سو

ط جامد يحج بدست آمده در ميها فرار هستند نتا اسانس
 . بوديريگ ر قابل اندازهي موارد غيدر بر خ

  
  بحث

ها  کيوتيب يها در برابر آنت يهر روزه مقاومت باکتر
د با يق در مورد کشف مواد جديتحق. شود يشتر ميب

ش مقاومت در ي افرايتر همپا ي قويکروبيخواص ضد م
ها و  ها رو به گسترش است و از آنجا که اسانس يباکتر

ها مورد  يمارير باز در درمان بي از دياهي گيها عصاره

ک انتخاب مناسب ياند به عنوان  گرفته ياستفاده قرار م
 يها اسانس. روند يقات به شمار مين نوع تحقي ايبرا
 از يا ف گسترهي طي بر رويکروبي با اثرات ضد مياهيگ

 آنها در ييت مصارف غذاين قابليها و همچن سميارگان
 آنها نسبت به ي اثرات جانبند موارد و کمتر بويبرخ
 موارد يتوانند در برخ يج مي رايها کيوتيب يآنت
  .)۹ (ها شوند کيوتيب ين آنتيگزيجا

 يها  اسانسيکروبي اثرات ضد مي بررسيدر راستا
 که در ي اسانس رزماريکروبي، اثرات ضد مياهيگ

ز مورد استفاده ي ني و بهداشتيشي  و آراييمصارف غذا
لوکوکوس ارئوس ي استافي باکترير روب رد،يگ يقرار م

 است و هم يي غذايها تيجادکننده مسموميکه هم ا
هاست مورد  جاد عفونتي مهم در ايها ي از باکتريکي

 يها ت مقاومتيل اهميبه دل.  قرار گرفتيابيارز

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               6 / 8

http://sjku.muk.ac.ir/article-1-470-fa.html


  ٧٩محمد مهدي سلطان دالل      
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لوکوکوس ي به خصوص استافيلوکوکياستاف
 ي بر روين بررسين، ايليس ي مقاوم به متيها اورئوس

ها مقاومت  کيوتيب ي انجام شد که به آنتييها يباکتر
ن ي به چند اکثراMRASً يها يباکتر. نشان داده بودند

ن ي چندي دارايها هيشوند و به سو يک مقاوم ميوتيب يآنت
ن يگردند که در ا يل مي تبدMDR ييمقاومت دارو
ن ي مقابله با ايک مناسب برايوتيب يک آنتيموارد انتخاب 

  . خواهد بوديار مشکلير بسها کا نوع عفونت
ه ي سو۸، يکينيه کلي سو۲۱ ين مطالعه بر رويا

لوکوکوس استاندارد به طور يه استافيک سوي و ييغذا
  . همزمان انجام گرفت

ج بدست آمده مشخص شد که هاله يبر اساس نتا
 ي باکتري بر رويعدم رشد اسانس رزمار

 متر بود و يلي م۲۰ تا ۷ن يلوکوکوس اورئوس بياستاف
 قابل mg/ml  ۴۰/۱-۵۵/۲۲ني بدست آمده بMICزان يم

 در سال Yujie Fu که يقيدر تحق.  بوديريگ اندازه
 را ي اسانس رزماريکروبياثرات ضد م  انجام داد،۲۰۰۷
 کرده و نشان داد که ي مختلف بررسيها ي باکتريبر رو

 ي باکترين اسانس بر رويزان هاله عدم رشد ايم
متر و  يلي م۱۸رابر با لوکوکوس اورئوس بياستاف

در  .)۱۰ ( وزن به وزن است ۱۲۵/۰ آن  MICزانيم
اثرات ضد  Aziza Kamal GENENAگر يمطالعه د

 گرم مثبت يها يبر باکتررا  ي اسانس رزماريکروبيم
 لوس سرئوس نشان داديوس و باسلوکوکوس اورئياستاف

 ي بر روي اسانس رزماريکروبي اثرات ضد م.)۱۱(
 يکروبيت ضد ميرچها نشان دهنده فعالها و قا يباکتر

 نشان و همکاران Yujie Fu. باشد ين اسانس ميثر اؤم
 يوني پروپي بر روي اسانس رزمارMICزان ي که مندداد

تر يل يليگرم در م يلي م۵۶/۰وم آکنه برابر با يباکتر
 يانول اثرات اتي با بررسو همکاران Tsai .)۱۰( باشد يم

  ترپتوکوکوساس ي بر روي عصاره رزماريو آب
گرم در  يليم ۴۲/۱ب را ين ترکي اMICزان ينوس ميسوبر

  .)۱۲ ( تر بدست آورديل يليم
 يها ي بر باکتري اسانس رزماريکروبياثر ضد م

. ها گزارش شده است يشتر از گرم منفيگرم مثبت ب
 بر ي و اسانس رزماي عصاره متانوليکروبياثرات ضد م

. ر استيي قابل تغيرآو اساس مکان برداشت و فصل جمع
 يها ين اسانس بر باکتري ايکروبياثرات ضد م

لوکوکوس ياورئوس، استاف لوکوکوسياستاف
س، سودوموناس يس، پروتئوس وولگاريديدرمياپ

س، يه، انتروکوکوس فکاليال پنومونينوزا، کلبسيآئروج
س به يليلوس سوبتيبکنس و باسيدا آلي، کانديا کلياشرش

 تفاوتها در يوجود برخ ).۵و ۱۳ و۱۴ (ده استياثبات رس
ن مطالعه و ي مشاهده شده در ايکروبيزان اثرات ضد ميم

 ي رشديل تفاوت مکانهايتواند به دل ي مشابه متحقيقات
 يها، استفاده از روشها دکننده اسانسياهان توليگ

تفاوت در اثرات ضد . باشد ...  استخراج و يمختلف برا
بات يود در ترک موجي نشان دهنده تفاوتهايکروبيم

   ).۵و ۸ و۱۵ (باشد يها م اسانس
  
  گيري  نتيجه

 که در ي از عمده مشکالتيکيدر حال حاضر 
 ،ها وجود دارد کيوتيب يها و استفاده از آنت درمان عفونت

 ي است که توجه خاصيکيوتي بي آنتيها جاد مقاومتيا
طلبد و از آنجا که اثرات ضد  ي درمان ميرا برا
 يقات مختلف بر روي در تحقيرزمار اسانس ييايباکتر
ده است، يها به اثبات رس ي از باکتري متعدديها گونه

جاد شده توسط ي ايها استفاده از آن در درمان عفونت
 .گردد توصيه مي مقاوم يها يباکتر

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               7 / 8

http://sjku.muk.ac.ir/article-1-470-fa.html


 ...اثرات ضد باكتريايي       ٨٠

 ۱۳۹۰بهار / دوره شانزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

  يتشکر و قدردان
اين مقاله نتيجه طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه علوم 

ن به شماره قرار داد پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهرا
بر خود الزم همچنين . باشد  مي۲۷/۸/۱۳۸۸ مورخ ۸۲۶۰

 دانشکده يميکروب شناسم از کارکنان محترم بخش يدان يم

 تهران به خاطر زحمات ي علوم پزشکبهداشت دانشگاه
ج اسانس ي مراحل و کارخانه باريشان در تماميغ ايدر يب

تشکر را داشته  کمال ،کاشان جهت فراهم نمودن استانداردها
  . ميباش
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