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 وسبر سویه هاي استافیلوکوک يرازیشن شیوآ یاهیبی اثر ضد میکروبی اسانس گارزیا
  شده از مواد غذایی جدا ک یوتیب یآنت اورئوس مقاوم به

  
ترانه پیمانه  ، 5مشکانی مسعود قربان زاده ،4، سولماز آقاامیري 4، محمد حسین یزدي3منصور بیات ،2،1،محمد مهدي سلطان دالل

  6هروز شجاعی سعديب ،4عابدي محتسب

 تهران، ایران   ،، دانشگاه علوم پزشکی تهراناستاد میکروب شناسی، گروه پاتوبیولوژي، دانشکده بهداشت  .1

 ، دانشگاه علوم پزشکی تهرانشناسی مواد غذایی  مرکز تحقیقات میکروب .2
 ایران تهران، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، ی،دانشکده علوم تخصصی دامپزشک قارچ شناسی پزشکی و دامپزشکی، گروه ،استادیار .3

 ، تهران، ایرانکارشناسی ارشد میکروب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران .4
 ، قم، ایراندانشگاه آزاد اسالمی واحد قم کارشناسی ارشد میکروب شناسی، .5

 shojaee_sadi@yahoo.com 0861- 3422231:تلفن، كواحد ارا دانشگاه آزاد اسالمی هیات علمی گروه میکروبیولوژي .6

 
  چکیده
. بزرگ در درمان بیماري ها تبدیل شده اند مشکلبه یک ) MRSA(مقاوم به متی سیلین  استافیلوکوکوس اورئوس هاي :مقدمه

آویشن یک . نداین سویه ها با ساکن شدن در بینی به شدت موجب افزایش عفونت هاي بیمارستانی و مرگ و میر بیماران می شو
هدف از این مطالعه، . گونه گیاهی است که به طور گستره در سراسر جهان براي مصارف درمانی مورد استفاده قرار می گیرد

جدا شده از مواد غذایی در شرایط آزمایشگاهی می  MRSAسویه هاي بررسی خواص ضد میکروبی اسانس آویشن بر روي 
 . باشد

اثر ضد میکروبی به همراه حداقل غلظت مهار کننده رشد  ،انجام شد In vitroبه روش  در این مطالعه که :بررسیروش 
(MIC) حداقل غلظت کشنده باکتري و  (MBC) اورئوس مقاوم به تتراسایکلین وساسانس آویشن شیرازي بر استافیلوکوک، 

   .سولفامتوکسازول و متی سیلین مورد بررسی قرار گرفت -تري متوپریم ،اریترومایسین
 ،اریترومایسین ،اورئوس هاي مقاوم به تتراسایکلین وساسانس آویشن شیرازي بر استافیلوکوک که داد نشان ما یافته هاي: نتایج 

  .دارد یاثرات خوب سولفامتوکسازول و متی سیلین ایزوله شده از مواد غذایی -تري متوپریم
متر دارویی می توان به درمان عفونت هاي استافیلوکوکی با منشاء گیاهی و عوارض ک ت داروي مناسباخبا س :نتیجه گیري

   .امیدوار بود
  مقاومت آنتی بیوتیکی ،حداقل غلظت مهار کننده رشد ،آویشن شیرازي ،اسانس: کلمات کلیدي

  22/1/91:پذیرش   11/12/90:اصالحیه نهایی   16/7/90:وصول مقاله
  

 مقدمه
از دیر باز گیاهان دارویی از منابع بالقوه اي هستند که 

خواص درمانی و دارویی آنها مورد توجه قرار گرفته 
  اسانس هاي گیاهی ترکیباتی فرار و معطر هستند . )1(است

  

  
  

که در اندام هاي مختلف گیاه وجود دارند و یکی از نقش 
هایی که در گیاهان به عهده دارند، محافظت از گیاه در 

  یبات دارايرکـاین ت ).2(اهی می باشدـونت هاي گیـبرابر عف
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 باعث می شوداجزاء مختلفی در ترکیب خود می باشند که 

مقاومت باکتري ها در برابر اسانس هاي گیاهی که به طور 
اسانس هاي گیاهی به . کامل استفاده شده است کاهش یابد

طور همزمان به بخش هاي مختلفی از باکتري ها اثر کرده 
عدم بروز مقاومت که این امر باعث اهمیت آنها در درمان و 
 ).3و4( هاي زیاد و چشم گیر در آنها گشته است

حاوي ترکیباتی مانند تیمول، کارواکرول و  آویشناسانس 
سینئول هست که خواص ضدمیکروبی اسانس کامل  8و1

بیشتر از هر یک از ترکیبات آنهاست که این نشان دهنده 
ی بات درون اسانس با یکدیگر مسینرژیستی هر کدام از ترکی

این گیاه به وفور یافت شده و همچنین آنرا . )3و 5 -7(باشد
در  از اسانس آن. در مراکز پرورشی گیاهان کشت میکنند

مواد  غذایی استفاده می شود و عالوه بر کاربرد هاي درمانی 
  .و بهداشتی مصرف خوراکی نیز دارند

باکتري استافیلوکوکوس اورئوس از طریق بیماري هاي 
مومیت هاي غذایی سالمت افراد عفونی و همچنین ایجاد مس

از طرف دیگر این باکتري به سرعت در  .را تهدید می کند
عالوه بر . برابر آنتی بیوتیک ها مقاومت از خود نشان میدهد

مقاوم شدن سریع قابلیت این را دارد که به طور همزمان در 
 ).8و9(برابر چندین آنتی بیوتیک از خود مقاومت نشان دهد

اعث شده تا روش ها و ترکیبات جدیدي این ویژگی ها ب
ترکیباتی که عالوه . براي درمان آن مورد مطالعه قرار گیرد

بر اثر میکروب کشی مناسب، روند تولید سویه هاي مقاوم 
  .در آن کاهش یابد و اثرات جانبی کمتري را دارا باشد

عالوه بر دارا بودن اثرات ضد میکروبی و  آویشناسانس 
ترده، داراي مصارف خوراکی نیز هستند آنتی اکسیدانی گس

که نشان دهنده کم بودن اثرات جانبی مصرف آن نسبت به 
سایر ترکیبات است و از آنجا که باکتري استافیلوکوکوس 
اروئوس نیز هم در عفونت ها و هم مسمومیت هاي غذایی 
اهمیت دارد، از این اسانس به طور کامل براي بررسی اثرات 

بررسی هدف از این تحقیق . فاده شدضد میکروبی آن است
بر سویه هاي مقاوم به آنتی  آویشناثر آنتی باکتریال اسانس 

بوده  In vitroبیوتیک استافیلوکوك اورئوس به روش 
 .است

  
  بررسیروش 

 محل تهیه سوش هاي میکروبی 
سویه  8ابتدا . این مطالعه از نوع تجربی آزمایشگاهی است

از تحقیقات  (F) اورئوساستافیلوکوکوس  مقاوم غذایی
سویه، مقاوم به  5از این تعداد ). 9(گذشته جمع آوري شد

سویه از آن ها به متی  2، که  MDRچندین آنتی بیوتیک 
 سویه یک). 10( مقاوم گزارش شده بودند MRSAسیلین 

 نیزATCC 25923  اورئوس استاندارد استافیلوکوکوس

 ).1جدول( گرفت قرار استفاده مورد
  غذاییه از مواد شدجداالگوي مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس هاي  -1جدول

 
 باکتري مقاومت دارویی

کلینیتتراسا،سفتریاکسون  1 F 

 F 2 سفتریاکسون

تتراسایکلین،سفتریاکسون،اگزاسیلین  3 F 

تتراسایکلین،سفتریاکسون،اگزاسیلین  4 F 

 F 5 کوتریموکسازول

تتراسایکلین،مایسیناریترو ،کلیندامایسین  6 F 

سیپروفلوکساسین،تتراسایکلین،اریترومایسین ،کلیندامایسین  7 F 

 F 8 سیپروفلوکساسین
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  محل تهیه اسانس ها 
اسانس استاندارد آویش استفاده شده در این تحقیق از 
شرکت باریج اسانس خریداري شده و در ظروف شیشه اي 

 ي آزاد، به آزمایشگاهتیره و در بسته بدون تماس با نور و هوا
دانشگاه علوم پزشکی ب شناسی دانشکده بهداشت ومیکر
  .انتقال داده شد تهران

  آماده کردن اسانس ها
در محیط هاي کشت نامحلول از آنجا که اسانس آویشن 

هست، به یک امولسیفایر که اسانس را بدون داشتن اثرات 
ن از ای. ضد میکروبی چشم گیر در خود حل کند نیاز است

به عنوان حالل  DMSOرو از ماده دي متیل سولفواکساید 
استفاده شد، و با انجام یکسري آزمایش هاي متناوب بهترین 

  .بدست آمدآویشن میزان حاللیت براي اسانس 
 25سپس در لوله هاي استریل به طور جداگانه میزان 

 975 سپسمیکرولیتر از اسانس آویشن را ریخته و 
اضافه کرده و توسط شیکر به  DMSOمیکرولیتر از حالل 

از این استوك . هم زده تا محلول به طور کامل شفاف شود
  . گردیداولیه براي انجام آزمایش هاي بعدي استفاده 

  کشت باکتري در روي محیط هاي کشت
ئوس بر روي محیط مولر رسویه هاي استافیلوکوکوس او

کشت داده شده و براي انجام  MHA 1هینتون آگار
ساعته و کلنی ها تک برداشت  24ش از کشت هاي آزمای

کلنی ها مرتبا از لحاظ خالص بودن مورد ارزیابی . انجام شد
قرار می گرفت تا احتمال آلودگی و خطا در کار کاهش 

اسانس ها بر روي سویه هاي  MICبراي اندازه گیري  .یابد
 Macro brothمقاوم استافیلوکوکوس اورئوس از روش 

dilution   وAgar dilution استفاده شد.  
بررسی حداقل غلظت مهار کننده رشد  

Minimum Inhibitory 
Concentration(MIC)   به روشMacro broth 

dilution )11(.  

                                                
١ Muller Hinton Agar 

میلی لیتر  1تایی از لوله هاي استریل حاوي  11یک سري 
. شماره گذاري شد 11تا  1محیط کشت مایع مولر هینتون از 

 ،ر از استوك اولیه ساخته شدهمیلی لیت 1توسط سمپلر 
پس از اینکه . آویشن را به لوله اول هر سري اضافه نموده

توسط سمپلر محلول اسانس و محیط کشت به میزان کافی 
از لوله اول برداشته و وارد لوله دوم  ml1مخلوط شد، 

این عمل را ... و مخلوط کردن از لوله دوم به سوم و .نموده
پس از  10کرده و از لوله شماره  تکرار 10تا لوله شماره 

بدین . شدبرداشته و دور ریخته می  ml1مخلوط کردن 
میلی لیتر مایع بوده با این تفاوت  1ترتیب تمام لوله ها حاوي 

 10که یک شیب غلظت از لوله اول به سمت لوله شماره 
ایجاد شده که رقت اسانس در آنها روبه کاهش است و هر 

براي تهیه .نس در لوله قبلی استلوله حاوي نصف رقت اسا
 4ساعته سویه مورد نظر  24سوسپانسیون میکروبی، از کشت 

کلنی توسط آنس استریل در نزدیکی شعله برداشته و به  5یا 
داخل لوله آزمایش حاوي سرم فیزیولوژي استریل برده و 

 2پس از . درجه قرار داده می شد 37سپس داخل انکوباتور 
وله را با کدورت استاندارد مک فارلند دقیقه کدورت ل 5تا 

با افزدون سرم  ،مقایسه نموده و در صورت اختالف
فیزیولوژي استریل یا کلنی باکتري، کدورت محلول 
باکتریایی را معادل کدورت استاندارد مک فارلند رسانده 

تمام مراحل انجام کار در شرایط استریل و به  .می شد
تمام لوله ها به جز لوله به  .صورت دابلیکیت انجام گرفت

) براي کنترل استریل بودن اسانس در رقت آخر( 10شماره 
lµ50  از سوسپانسیون میکروبی اضافه کرده و تمام لوله ها را

ساعت قرار داده می  24درجه به مدت  37در انکوباتور 
  . نددش

  Agar dilution تکنیک
 پس از پخش کردن و بستن محیط ها در دماي آزمایشگاه و

خشک شدن آنها به طور کامل، از سوسپانسیون هاي 
یا یک  lµ 10مک فارلند آماده شده  5/0میکروبی معادل 

لوپ برداشته و بر روي محیط هاي کشت که حاوي رقت 
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هاي مختلفی از اسانس هستند به صورت نقطه اي کشت داده 

و محیط کشت به عنوان  DMSOاز ترکیب حالل . شد
  .دیدکنترل مثبت استفاده گر

پس از کشت باکتري در روي این پلیت ها، آنها  در 
ساعت نتیجه را با بررسی  24انکوباتور قرار گرفت و پس از 

کلنی هاي تشکیل شده، در روي پلیت هاي مختلف، حاوي 
رقت هاي سریال بررسی کرده و پایین ترین رقتی که رشد 
میکرواورگانیسم ها را در محیط جامد مهار کرده به عنوان 

MIC مهار رشد با عدم  ،در این تکنیک. در نظر گرفته شد
  .تشکیل کلنی در روي محیط جامد مشخص می گردد

 (MBC)بررسی حداقل غلظت کشنده 
Minimum Bactericidal Concentration   

براي اندازه گیري حد اقل غلظت کشنده رشد از لوله هاي 
یک آنس توسط یک  MICفاقد نشانه رشد در قسمت 

ستریل و در نزدیکی شعله برداشته و بر روي محیط آنس ا
پس از . داده شد شجامد مولر هینتون کشت گستر

درجه، پلیت ها  از لحاظ  37ساعته در دماي  24انکوباسیون 
رشد و تشکیل کلنی بررسی شده و آخرین رقتی که توانسته 

در نظر  MBCباکتري ها را بکشد به عنوان رقت % 9/99
  .گرفته شد

  : گیري قطر هاله عدم رشد اندازه
پس از انتقال سوسپانسیون میکروبی مورد نظر با کدورت 
معادل نیم مک فارلند توسط سوآب بر روي پلیت هاي 

دیسک هاي کاغذي با  ،حاوي محیط هاي مولر هینتون آگار
میکرولیتر از اسانس هاي مطرح  10میلی متر آغشته به  9قطر 
) هر باکتري با هر اسانس MICبا توجه به غلظت لوله ( شده 

 37روي محیط قرار داده شد و سپس محیط ها در انکوباتور 
   ). 12(ساعت انکوبه شدند  24درجه به مدت 

 Time Killبررسی منحنی مرگ اسانس ها 
Curve  
سویه استافیلوکوکوس اورئوس به  MICه اول لدر مرح
سري لوله  4در . تعیین گردید ATCC 25923شماره 

، MIC2/1وسپانسیون میکروبی حاوي رقت هاي جداگانه س
MIC  ،2  برابرMIC  اسانس آویشن و یک لوله فاقد

در همان ابتدا تعداد باکتري هاي موجود . اسانس ساخته شد
  :در هر لوله به طور جداگانه به روش زیر شمارش شد

میکرولیتر سرم  900میکرولیتر از سوسپانسیون به  100
س از رقت سازي سریال و رقیق فیزیولوژي منتقل شده و پ

کردن آن، هر رقت بر روي پلیت جامد کشت داده شد و 
تعداد باکتري هاي موجود در سوسپانسیون پس از گذشت  

ساعت با شمارش کلنی هاي رشد کرده در روي پلیت ها 24
  . بدست آمد

ساعت تعداد باکتري   24و  12، 6، 3، 5/1، 0در زمان هاي 
آنها به ثبت رسید و در نهایت بر ها شمارش شد و تعداد 

اساس تعداد باکتري ها منحنی مرگ اسانس ها و منحنی 
  .رشد باکتري بدست آمد

  
  یافته ها

از اسانس هاي مورد بررسی در  MICنتایج تست کمی 
مورد ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی بیوتیک 

در مورد اسانس  MICکمترین میزان . بصورت زیر بود
  5/312ویشن با ایزوله مقاوم به تتراسایکلین و برابر آ

  .)2جدول (میکروگرم در میلی لیتر بود
  آنتی بیوتیک هاي مورد استفادهآویشن نسبت به  MICنتایج  -2جدول

  آنتی بیوتیک             
  اسانس 

  سولفامتوکسازول -تري متوپریم  تتراسایکلین  اریترومایسن  متی سیلین

  µg/ml625   µg/ml 625  µg/ml 5/312  µg/ml 625      آویشن 
 

آویشن بر روي  در محیط جامد اسانس MICدر محیط مایع و  MBCحداقل غلظت کشنده رشد  MICمیزان حداقل غلظت مهار کننده رشد
  .نشان داده شده است 3در جدول استافیلوکوکوس اورئوس هاي غذایی 
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  آویشن بر روي استافیلوکوکوس اورئوس هاي غذاییاسانس  در محیط مایع و جامد MBCو  MICنتایج  -3جدول 

Agar dilution MBC 
 آویشن

MIC 
 آویشن

 باکتري

36/0  73/0  36/0  1 F 

36/0  73/0  18/0  2 F 

36/0  73/0  18/0  3 F 

36/0  73/0  18/0  4 F 

36/0  73/0  18/0  5 F 

36/0  36/0  18/0  6 F 

36/0  73/0  18/0  7 F 

36/0  73/0  18/0  8 F 
 F=هاي جدا شده از مواد غذایی سوش

باکتري استاندارد را کشت داده و در زمان هاي مختلف تغییرات تعداد آن ها بررسی آویشن ، در برابر رقت هاي مختلف از اسانس 
  ).1نمودار(مرگ باکتري در برابر آن بدست آمدشد و منحنی رشد و 

 
  

 18/0برابر  MICهاي مختلف از اسانس آویشن با  در برابر رقت ATCC 25923ئوس به شماره بررسی منحنی رشد باکتري استافیلوکوکوس اور:  1نمودار
  میلی گرم در میلی لیتر

  
  بحث

در این مطالعه اثرات ضد باکتریایی اسانس آویشن شیرازي با 
چهار آنتی بیوتیک انتخابی بررسی شد، که نتایج بیانگر 

زارشات گ. وجود خواص آنتی باکتریال اسانس آویشن بود
بسیاري از اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی این اسانس در 
شرایط مختلف بر روي سایر میکروارگانیسم ها وجود 

   ).13-15(دارد
  

  
  

و همکاران انجام  campo  Delکه توسط  اي در مطالعه
شده بکارگیري عصاره آویشن منجر به بروز خواص 

با نتایج سینرژیستی ضد میکروبی تتراسایکلین گردید که 
مطالعات مختلفی در مورد ). 16(مطالعه ما همخوانی دارد 

اثرات ضد باکتریایی اسانس هاي گیاهی خانواده 
Laminaceae  که گیاه آویشن شیرازي مورد مطالعه ما هم  
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شده  اختهدر این خانواده قرار دارد و برخی از ترکیبات شن

و مهم در اسانس هاي این خانواده از جمله کارواکرول 
و  Kimدر مطالعه انجام شده توسط . تیمول وجود دارد

اثرات ضد باکتریایی و محاسبه  ،1995همکاران در سال 
MIC  وMBC  کارواکرول بر روي سالمونال تیفی موریوم

و سویه مقاوم به ریفامپسین آن در محیط تریپتیک سوي 
با استفاده از دیسک هاي کاغذي آغشته به غلظت (آگار 

) ر کارواکرول و تعیین منطقه جلوگیري از رشدهاي مورد نظ
از روي اندازه گیري (و در محیط تریپتیک سوي براث 

 540کدورت رشد با استفاده از اسپکتروفتومتر در طول موج 
و سپس کشت بر روي تریپتیک سوي آگار مورد ) نانومتر

بررسی قرار گرفت، نشان دادند که کارواکرول اثرات ضد 
 MIC ,250با , هر دو سویه مورد مطالعه باکتریایی قوي بر

  ). 15(میلی گرم در میلی لیتر داشت 
اثرات باکتریو  و همکاران، Karamanدر مطالعه دیگري 

را بر روي  Thymus revolatusاستاتیکی قوي اسانس 
اورئوس و  وسهاي گرم مثبت از قبیل استافیلوکوک باکتري
آنها علت . فی از قبیل اشریشیاکلی نشان دادندگرم من

احتمالی این اثرات را میزان باالي کارواکرول موجود در 
 ). 14(اسانس بیان نمودند 

انجام گرفت  1386در بررسی که توسط روان شاد در 
درصد اسانس آویشن اثر  2و  1مشخص شد که غلظت 

میکروب کشی بسیار قوي بر روي انتروکوکوس فکالیس 
  ). 17(رددا

در مرحله بعدي رقت سازي در محیط مایع میزان حداقل 
غلظت باز دارنده رشد  و حداقل غلظت کشنده اسانس ها بر 

آویشن در  MICمیزان  .روي تمام سویه ها بدست آمد 
 .مشاهده شد 36/0mg/ml-18/0سویه هاي غذایی بین 

اسانس آویشن در سویه ها بین  MBCمیزان همچنین 
36/0-73/0mg/ml نتایج در حالیکه .ه شدنشان داد

تحقیقات قبلی ما بیانگر اثرات ضد میکروبی ضعیف تر 

اسانس رزماري بر روي سویه هاي غذایی مورد مطالعه 
است، بطوریکه حداقل غلظت مهار کننده و کشنده رشد به 

 ).10(میلی گرم در میلی لیتر بود 81/2و  40/1ترتیب 

سویه استافیلوکوکوس  6بر روي  1384زهرایی و همکاران 
ند که داورئوس جدا شده از پستان گاو مطالعاتی را انجام دا

تا  43سویه بین  6قطر هاله عدم رشد اسانس آویشن در این 
تا  32بدست آمده در این تحقیق بین  MICمیلی متر و  49

در این مطالعه مشخص شد . میکروگرم در میلی لیتر بود 159
ابر سویه استاندارد است و با بر 4سویه پاتوژن  MICکه 

توجه به قطر هاله عدم رشد سویه استاندارد در برابر اسانس 
  ).18( آویشن نسبت به سویه پاتوژن حساس تر است

قطر هاله عدم  1386در بررسی هاي چیت ساز و همکاران 
میکرولیتر اسانس آویشن برابر  20رشد در اطراف دیسک 

یکرولیتر اندازه گیري م900آن برابر  MICمیلی متر و  24
هم تفاوت  در بیشتر موارد با MBCو   MIC).19( شد

  . داشتند
اسانس ها توسط  MIC agarمیزان  ،در مرحله سوم کار

 MICمیزان . تکنیک رقت سازي در آگار اندازه گیري شد

agar  اسانس آویشن براي سویه هاي استافیلوکوکوس
 MIC. بدست آمد 36/0mg/mlاورئوس غذایی برابر 

agar  باMIC  اندازي گیري شده در محیط مایع متفاوت
بود که دلیل این امر به دلیل فرار بودن اسانس هاست که از 

  . دقت کار کم میکند و این میزان را کاهش می دهد
شن یوند زاده و همکاران، اثر اسانس آوآخدر مطالعه 

ط یاورئوس در مح وسلوکوکیبر احتمال رشد استاف يرازیش
ج آن یقرار گرفت که نتا یت قلب و مغز مورد بررسآبگوش

تم درصد احتمال رشد ین موضوع بود که لگاریانگر ایب
ش غلظت اسانس کاهش یاورئوس با افزا وسلوکوکیاستاف

با توجه به آنالیز شیمیایی اسانس  زین که آنها .کند یدا میپ
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آویشن این اثر را مربوط به میزان باالي کارواکرول موجود 
  .)20( میدانند در آن

 1382در تحقیق دیگري که توسط بیات و همکاران در سال 
آویشن و , اسانس هاي اوکالیپتوس  MICانجام شده نتیجه 

اورئوس  وسمرزه بر روي میکروارگانیسم هاي استافیلوکوک
نشان داد اسانس  ،و اشریشیاکلی و استرپتوکوك فکالیس

نس ها بر روي را نسبت به بقیه اسا MICآویشن پایین ترین 
  ). 21(هر سه میکروارگانیسم داشته است 

و همکاران تحت  ییکه توسط زهرا يمطالعه ا جینتان یهمچن
اسانس  )MIC(ن حداقل غلظت ممانعت کننده ییتععنوان 

لوکوکوس یاستاف يباکتر يرو يرازیشن شیاه آویگ
جدا  یا کلیشیه و اشریاورئوس، استرپتوکوکوس آگاالکت

 يرازیشن شیان گاو نشان داد که اسانس آوشده از ورم پست
جدا شده  يهایباکتر يرو یمناسب ییایر ضد باکتریتاث يدارا

ه و یژه استرپتوکوکوس آگاالکتی، بواز ورم پستان
  ).20( لوکوکوس اورئوس استیاستاف

اسانس هاي گیاهی یکی از منابع بالقوه واجد ترکیبات  
بسیار موثر و مفید ضدباکتریایی می باشند و براي این منظور 

مقایسه نتایج گزارش شده در مورد خواص ضد ). 7(هستند 
از دالیل  ،باکتري اسانس هاي مختلف بسیار مشکل می باشد

آن می توان به تفاوت در روش هاي مختلف بررسی خواص 
منابع تهیه آنها و سویه هاي باکتریایی  ،ضد باکتري اسانس ها

بطور کلی ترکیبات . )20( ، اشاره کردبه کار برده شده
 ،اسانس هاي گیاهی بر حسب منطقه جغرافیایی رویش گیاه

روش خشک  ،سن گیاه در هنگام تهیه اسانس ،واریته گیاهی
مدل هاي ). 7( کردن و استخراج اسانس متفاوت است

به منظور بررسی اثرات ضد  گوناگونمختلفی در مطالعات 

تفاده شده باکتریایی و نگهدارندگی اسانس هاي گیاهی اس
در برخی از این روش ها از مدل هاي آزمایشگاهی . است

مثل محیط کشت و در برخی دیگر از مدل هاي غذایی براي 
بررسی اثرات ضد باکتریایی اسانس ها استفاده شده است 

)25-22.(  
بر میکروب هاي خاصی  با توجه به اینکه تحقیقات عمدتاً

سه اي بین مطالعات هاي مقای بنابر این بررسی ،نیستمتمرکز 
با این وجود نتایج این . صورت گرفته میسر نمی باشد

اسانس هاي آویشن به سویه هاي  مثبتپژوهش بیانگر اثرات 
و  هاورئوس بود وساستافیلوکوک هاي مقاوم به آنتی بیوتیک

ت داروهایی مناسب اخبا توجه به این نتایج می توان به س
ها با استفاده از اسانس  جهت از بین بردن این میکروارگانیسم

  .امیدوار بود, هاي مذکور
  

  نتیجه گیري
نتایج این بررسی نشان داد که اسانس آویشن شیرازي اثرات  

بر استافیلوکوکوس اورئوس  مناسبمیکروب کشی بسیار 
بنابراین با ساخت داروي . هاي مقاوم به آنتی بیوتیک دارند

می توان به  مناسب با منشاء گیاهی و عوارض کمتر دارویی
  .ت هاي استافیلوکوکی امیدوار بوددرمان عفون

  
 قدردانی و تشکر

 بخش محترم کارکنان از ننددا می الزمنویسندگان مقاله 

 پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دانشکده شناسی میکروب

 و مراحل تمامی در شان دریغ بی زحمات خاطر به تهران
 دننمو فراهم جهت کاشان اسانس باریج کارخانه

  .باشند داشته را تشکر کمال استانداردها،
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