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به روش ممکروتمتر پیمات بارروی اساتافمیوکوکو

اورئاو

بررسای

گردید .نتایج نشا دادند که عصاره و اسانر گماه مورد در غیظت 9/5
ممیی گره بر ممیی لمتر بمشترین اثر مهار کنندگی را داشته در حالی کاه
در غیظت  5و  91ممیی گاره بار ممیای لمتار بمشاترین اثار کشاندگی را
داشتهاند.
واژههای کلیدی :استافمیوکوکو

اورئاو  ،اایامت آنتای باکتریاال،

مواومت آنتی بموتمکی ،اسانر ،متی سمیمن
مقدمه

کم و یا فاقد اثر ساای هساتند گماهاا طای

بمااریهای عفونی عامل مرگ هاای زود ر

متابولمسم ثانویه اود ترکمبهای بسماری باا

هستند و روزانه باعث مرگ هازارا نفار در

سااتاا مولکولی پمچمده ممسازند و برای

سرتاسر جها ممشوند (.)Beg et al., 2000

از آنهااا اایاامت ضااد ممکرباای دارنااد

تعداد زیادی از آنتی بموتمکهاای تجااری در

( .)De Souza et al., 2005عصااره تعاداد

سرتاسار جهاا بارای کنتارل عفونتهاا و

زیادی از گماها دارویی دارای مواد موثر بار

بمااریهای عفاونی انساا اساتفاده ممشاوند

عیم اه قاااره هااا ،باااکتری هااا ،وی ارو

هااا و

.استفاده طوالنی مدت از این آنتای بموتمکهاا

حشرات بوده و هاچنمن دارای اایمت آنتای

باعث ظهور باکتریهای موااوه باه چناد دارو

اکسااااااامدانی نماااااااز مااااااای باشاااااااند

شده و مشکالت بالمنی مهاای را در درماا

(.)Kordali et al., 2005; Burt, 2004

بمااریهااای عفااونی ایجاااد کاارده اساات

عصاره تعدادی از گماها نمز در کنترل سیول

( .)Singh et al., 2002بنابراین الزه است

هاااااااای سااااااارطانی ماااااااوثر باااااااوده

تا برای کشف ماواد ضاد ممکربای جدیاد از

( )sylvestre et al., 2006و یاا در نگهاداری

سااایر مناااب

ماننااد گماهااا

و حموانااات

مواد غذایی ماورد اساتفاده قارار مای گمرناد

تحوموهای گسترده ای انجاه شاود  .گماهاا

( .)Faid et al., 1995ترکمباات ضادممکروبی

دارویی به عنوا یک منب بالووه از داروهای

در گماها دارای پتانسامل هاای درماانی بای

شمای درمانی جدید مورد توجه ویژه هستند؛

شااری در درما بمااری های عفونی بوده و

زیرا مشخص شده است که این گماها ماواد

گاها به طور هازما  ،اثرات جاانبی ناشای از

ضد ممکربی متنوعی دارند و دارای اثر سای

مصرف آنتی بموتمک هاا را نماز ،کااهش مای
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دهنااااد ( ;Kokoska et al., 2002

پوست ظاهر مای شاود و در پسوریوسامر،

 .)Prabuseenivasan et al., 2006گونااه

می توا اساتفاده کارد .هادف از ایان تحوماو

گماهی ماورد ( )Myrtus communisگمااهی

بررسی اثر ضد ممکروبی عصااره و اساانر

دراتچااه ای و هامشااه ساابز اساات کااه بااه

گما ااه ماااورد عیما اه جدایا اه هاااای بااااکتری

یورت اودرو در دشات هاای کشاور هاای

اسااتافمیوکوکو

مواااوه بااه متاای

آسمایی از جایه ایرا و کشور های مدیتراناه

سمیمن است.

اورئااو

ای روئمده می شاود .ایان گمااه باه عیات دارا
بود برگ های سبز زیبا دائاای و گال هاای

مواد و روش ها

زیبا و درشت به یورت زینتی نمز کاشته می

تهیه عصاره و اسانس

شود.استفاده از گماه مورد جهات ضادعفونی

تهمه عصاره:

دارای سااابوه طااوالنی ماای باشااد .در حااال

بارای تهماه عصااره از روش ماسراسامو

حاضر ثابت شده است که اثر درماانی ماورد

استفاده شد .به این یورت که پر از اارد

مربوط به اسانسی است کاه در قساات هاای

کرد برگ ها 50 ،گره از هر ناونه به مادت

مختیف آ  ،مخصویا در برگ گماه یافت می

48ساعت در متانول  80درجه امسانده شده

شود .عالوه بر اثر ضد عفونی کنندگی و ضاد

و پار از گذشات ایان مادت زماا باا کاغاذ

انگیی مورد اثر ضدعفونی کنناده و ضادانگیی

یافی یاف گشات  .بعاد از اتاااه عایماات

دارد و از آ در مصارف داایای و اساتعاال

عصاره گمری ،عصاره های بدسات آماده باا

اارجی به عنوا توویت کننده معده و قااب

استفاده از دستگاه روتاری )توطمار در ااال(

نماااز ماااورد اساااتفاده قااارار مااای گمااارد

در دمای  40تا  50درجه سانتی گراد تغیام

( .)Zargari et al., 1989ماورد در مصاارف

شد و در دمای 40-50به مدت 9روز اشاک

داایی بمشتر جهت رف بمااری هاای تنفسای،

گردید .

و مجاااری ادراری بکااار ماای رود .مصاارف

تهمه اسانر:

فرآورده های مورد در برونشات ،آسام نزلاه

برای استخرا اسانر از روش توطمار باا آ

ای ،فراخ شد ناحما ای یا عاومی برونش ها،

موطر و دساتگاه کیاونجر اساتفاده شاد911 .

موجبات تسهمل اارو اااالط را فاراهم مای

گره از پودر اشک گمااه را وز کارده و در

سازد .در استعاال اارجی ،از مورد در رفا

یک بالن دو لمتری ریختاه و حادود دو ساوه

بمااری های جیدی که بعیت باروز داناه هاای

بالن به آ آ اضافه می کنامم و باالن را باه

در

دستگاه کیونجر متصل می کنمم تا عال توطمر

جیدی ،پوسته های کوچاک و سافمد رنا
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به مدت  4ساعت انجاه شود .پر از استخرا

برروی محمط باالد آگاار کشات داده شادند .

اسانر سولفات سدیم ،عال آ گمری انجااه

کیناای هااای مشااکون بااا انجاااه تساات هااای

گردید و در یک ظرف در بساته تماره رنا و

بموشمامایی و آنزیای مورد تایمد قرار گرفتند

در یخچال نگهداری گردید.

و از آزمو های کاتاالز  -کوآگوالز  -تخامر
مانمتول و رن

آممزی گاره بررسای شادند .

تعممن وز اشک عصاره و اسانر:

استخرا  DNAبا روش  Moon et alانجااه

ابتدا وز یک لوله آزمایش تعمامن و 1 mlاز

شاد(، )Strommenger et al., 2003بارای

عصاره و اسانر در آ ریخته شاد  .ساسر

تکثمر ژ  mecAاز پرایار هاای ااتصایای

محتوی پر از آ لوله در دمای اتاق اشاک

(جاادول  )5اسااتفاده شااد کااه محصااول آ

گردید  .بعد از اشک شد عصاره و اسانر

قطعاااااهای بااااااه طاااااول  549bpبااااااود

 ،وز لولاه آزماایش مجاددا تعمامن گشات .

( . )Moon et al., 2007واکنش  PCRبا حجم

ااتالف وز لولاه معاادل 1 mlاز عصااره و

 95ممکرولمتر انجاه شاد کاه شااملlit dNTP

اسانر است  .مماانگمن ساه باار تکارار ،باه

L ،9 µ L primer F,R ، 95mM Mgcl2 ، 9µ

عنوا وز اشک عصاره و اسانر محاسبه

 1/45Taq polymerase ،9 µ DNAبود.

شد.

جدول : :5توالی باال دست ( )Fو پایمن دست ( )Rپرایار ااتصایی ژ mecA

ژ

توالی

mecA
mecA

’F: 5’- AAAATCGATGGTAAAGGTTGGC-3
’R: 5’- AGTTCTGCAGTACCGGATTTGC-3

سویه ها باکتری

فعالیت آنتی بیوتیکی

پژوهش حاضر به روش تویمفی بوده اسات

 97سااویه اااالص ازگونااه اسااتافمیوکوکو
باا روش کربای -باائر تعمامن آنتای

که به مدت  9ماه از قسات قدامی بمنی و حیو

اورئو

 01نفر شامل  41نفر بماار سرپایی و  41نفار

بموگراه شده و حساسامت آ هاا نسابت باه

غمر بماارستانی بماارستا اممرالاومنمن زابل

آنتی بموتمک ها مورد ارزیاابی قارار گرفات .

توسط سواپ استریل پنبه ای ناوناه بارداری

آنت ای بموتم اک هااای مااورد اسااتفاده در ای ان

انجاه شده  ،از این تعداد  44نفر مذکر ()49/5

بررسی شامل تری متوپریم ،SXTآمسی سمیمن

و  46نفاار مونااث ( )57/5بودنااد  .ناونااه هااا

 ،AMسااااافتازیدیم  ،GAZتتراسااااامکیمن،TE
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اریترومایسمن،Eپنی سامیمن  ،Pسفتریاکساو

کااه از رشااد باااکتری پاار از قاارار داد در

 ،CROآممکاسااا امن ANو سفکساااااتمن ()CF

انکوباااتور جیااوگمری کاارده اساات بااه عنااوا

(ساات شرکت پادتن طب ) بودند  .پر از 94

( )MICدر نظر گرفته شده و برای اطامناا از

ساعت انکوباسمو در  47درجه سانتی گاراد

چاهک های شفاف  91ممکرولمتر برداشته باه

قطر هاله های باز دارنده اندازه گماری شاد و

محمط مولر همنتو آگار منتول کرده و پر از

حساسمت و مواومت سویه ها تعمامن و نتاایج

 94ساااعت اولاامن رقتاای کااه توانسااته 22/2

آ با جدول استاندارد  NCCLSموایسه شد .

درید باکتری را از بمن ببرد به عنوا حداقل

آزمون ضد میکروبی عصاره و اسانس

غیظت کشنده( )MBCنشا داده می شود

حساسمت جدایه های باکتری دارای مواومات
چند گانه نسبت به عصاره و اسانر مورد باا

نتایج

اسااتفاده از روش رقاات سااازی در چاهااک

واکنش باکتری به آنتی بموتمک

بررسی شاد .باه هفات چاهاک از پیمات هاای

فعالمت ضد باکتریایی چند آنتی بموتماک عیماه

ممکروتمتاار مماازا  911ممکرولمتاار از محاامط

ساااویه هاااای بدسااات آماااده در شااارایط

مای مغذی مولر همنتو ( )MHBاضافه شاد.

آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت .نتاایج

به چاهک اول  911ممیی لمتر از محیول رقماو

ایاان آزماااو نشاااا داد کاااه ساااویه هاااای

شده اسانر یا عصاره اضافه شده و پار از

اسااتافمیوکوکو

مواااوه بااه متاای

مخیوط کارد  911ممکرولمتار از چاهاک اول

ساامیمن رفتااار توریبااا مشااابهی در شاارایط

برداشته به چاهک دوه اضاافه کارده و بادین

حضور آنتی بموتماک هاا از ااود نشاا مای

ترتمب تا آارین چاهک این کار انجاه داده شد

دهند(جدول  )9به طوری که بمشترین مواومت

از چاهااک آااار  911ممکرولمتاار محامط مااای

نسبت به آنتی بموتمک هاای تاری متاو پاریم،

مغذی مولر همنتاو ااار کارده موادار 911

آمساای ساامیمن ،اریترومایساامن ،پناای ساامیمن،

ممکرولمتر از سوسسانسمو ممکروبای حااوی

سفکستمن بوده اسات و بمشاترین حساسامت

 917واحد در ممیی لمتر معادل  1/5مک فارلناد

نسبت به آنتی بموتمک آممکاسمن بوده است .

اضافه شده و هاچنمن شاهد آزماایش محامط

جدول :9الگاوی حساسامتی اساتافمیوکوکو

اورئااو

کشت به هاراه باکتری بدو عصاره ،هاچنمن

اورئو

محمط کشت به هاراه عصاره باوده اسات ،و

بموتمک های مختیف:

در انکوباتور در دمای  47درجه سانتی گاراد
به مدت  94ساعت قرار گرفت .اولامن چااهکی

مواوه به متی سمیمن نسبت به آنتای
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جاااادول :9الگااااوی حساساااامتی سااااویه هااااای

بیشتتترین و کمتتترین غلظتتت عصتتاره و
اسانس
اثر ضاد باکتریاایی اساانر و عصااره گمااه
مورد در غیظت های مختیف نشا داد که عیی
رغم مواومت نسبی اکثر ساویه هاا در غیظات
های مورد اساتفاده ،بمشاترین حساسامت در
غیظت های 91mgو  5mgمی باشاد(جدول-9
 .)4عالوه بر این از بمن  7سویه مورد بررسی
بمشااترین غیظاات مهااار کنناادگی ()MICباارای
عصاره گماه مورد غیظات  9/5ممیای گاره بار
ممیی لمتر است و در مورد اسانر گماه ماورد
نمااز  9/5ممیاای گااره باار ممیاای لمتاار بااوده
است(جدول.)4

استافمیوکوکو

اورئو

مواوه به متی سمیمن نسبت

به رقت های مختیف عصاره مورد(ممیی گره بر ممیای
لمتر):

سااویه 91 5 9/5 9/95 1/69 1/4
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جاااادول :4الگااااوی حساساااامتی سااااویه هااااای
استافمیوکوکو

مواوه به متی سمیمن نسبت

اورئو

به رقت های مختیف اسانر مورد(ممیی گره بر ممیای
لمتر):

سااویه 91 5 9/5 9/95 1/69 1/4
باکتری
9

++

++

++

+

- -

9

++

++

++

+

- -

4

++

++

++

+

- -

4

++

++

++

+

- -

5

++

++

++

+

- -

6
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++

++

+

- -

7

++

++

++

+

- -

جدول :4غیظت های مهارکننادگی عصااره و اساانر
مورد برای استافمیوکوکو

اورئو

مواوه باه متای

شکل .9محصاوالت  PCRاز ژ  .mecAچاهاک هاای
شااااره 9تااا  6قطعااه  549 bpژ mecA؛ چاهااک ،7
مارکر . 51bp

بحث:
با توجه به افزایش مواومت باکتری ها به انواع
آنتای بموتماک هااا تااالش باارای دسااتمابی بااه
آگاهی هاای بمشاتر از ماوارد اساتفاده ماوثر

سمیمن

سااااااویه عصاره

ترکمبات موجود در گماها و کاربردشاا در

اسانر

باکتری

MIC

MBC

MIC

MBC

درما بمااری هاای مختیاف یاورت گرفتاه

9

9/5

9/95

9/5

5

است  .در این بررسی اثر عصاره اتانولی گماا

9

9/5

9/95

9/5

5

ه ماورد ( )Myrtus communis lو اساانر

4

5

9/5

9/5

5

آ بر روی سویه های مواوه به آنتی بموتمک

4

5

9/5

9/5

5

ها ی استافمیوکوکو

مواوه به متی

5

9/95

1/69

9/5

5

سمیمن که جزء بماارگر های عاده بماارستانی

6

5

9/5

9/5

5

بوده و سمر مواومات آ باه اناواعی از آنتای

7

5

9/5

9/5

5

بموتمک ها رو به افزایش است ،مورد ارزیاابی

اورئو

قرار گرفت .نتاایج ایان تحوماو نشاا داد کاه
حداقل غیظت مهارکنناده بارای عصااره گمااه
مورد  9/5ممیی گره بر ممیی لمتر بوده اسات
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که این غیظت بارای اساانر گمااه ماورد نماز

بازدارندگی از اود نشاا داد ( Akin et al.,

مشاهده می شود  .اثار عصااره اتمال اساتات

 )2010که با توجه به این که ناونه های مورد

گماه مورد با غیظت  5ممیی گره بر ممیی لمتار

مطالعه در تحومو ماا از ناوناه هاای کیمنمکای

موثر

بود نتایج موداری با هم مغایرت داشات .عیات

بااوده و بااه عنااوا  MICتعماامن شااده اساات

این تغممرات می تواناد از فشاارهای انتخاابی

(.)Gholamhoseinian Najar et al., 2009

ناشی از تاثمر آنتی بموتمک هاای مصارفی در

در مطالعات مشابه ،عصاره اتانولی دارای اثر

بماارا باشد .در مجاوع ،نتایج حایل از این

بمشتری باوده و غیظتای کاه باه عناوا MIC

پژوهش چنمن نشا می دهد کاه پاایمن تارین

برای  S.aureusگزارش شده 1/15ممیی گاره

غیظت از عصاره گماه مورد مطالعه می تواناد

بر ممیی لمتر بوده اسات .در مطالعاات ااالوی

از باالترین دوز مصرفی دارو ارجحمت داشته

در سال  9475عصاره اتانولی مورد با غیظت

باشد .به هر حال با توجه باه ایجااد مواومات

 41ممیی گره بر ممیی لمتر بر روی ایان گوناه

سویه های باکتری به آنتی بموتمک های رایاج

باکتری موثر بوده است (.)Khaleghi., 1996

مصرفی الزه است دز مصرف هار یاک از آ

دلمل اینکه عصااره ایان گمااه در بررسای ماا

ها برای بماارا  ،در حاد پاایمن تاری تجاویز

روی باکتری های مورد مطالعاه غیظات هاای

شود و به هاراه مصرف دارو ،جوشانده گماه

پایمن تر موثر بوده احتااال بدلمل تفاوت سویه

مورد و یا گماها دارویی مشابه نماز تویامه

آزمایش شاده در

شااود تااا از مواوماات بمشااتر سااویه هااا بااه

پژوهش های مختیف و نحوه عصااره گماری،

داروهای شمامایی جیوگمری شود .آزمایشات

نحااوه انجاااه آزمااایش و حت ای نااوع و گونااه

کیمنمکاای باار روی بماااارا بعااد از مصاارف

گماها مورد بررسی می باشد .نتاایج بدسات

عصاره و اسانر گماه مورد جهت تائماد ایان

آمده از بررسی تاثمر اسانر گماه مورد عیماه

داده ها تویمه می شود تاا در نهایات بتاوا

سااویه اسااتاندارد S. aureus ATCC6538

آ را در رده داروهای گماهی فرموله شده در

موثر بر روی استافمیوکوکو

های استافمیوکون اورئو

اورئو

نشا داد که اسانر مصرفی در یاک دریاد
حجاااای  V/V5/0بااار روی بااااکتری اثااار

دارواانه در دستر

بماارا قرار داد.
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