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  چکیده

بخاطر بی خطر بودن آنها از امروز براي درمان بیماري هاي میکروبی استفاده از داروها با منشاء گیاهی مقدمه: 
  جایگاه ویژه اي برخوردار است.

است که هر  ( Myrtenol ) و نیز میرتنول ( Depanthin ) درخت مورد حاوي اسانس فراري به نام دپانتین :هدف
 .دو اسانس در اعضا مختلف گیاه مخصوصا در برگ یافت می شود و اثر درمانی آن نیز مربوط به این ترکیبات است

این باکتري است  گرمابی و حتی ماهیان آب شور از باکتري هاي بیماري زا در ماهیان هیدروفیالباکتري آئروموناس 
 در د.وشدر ماهیان می  باعث ایجاد تلفات  و ...یطی مثل دستکاري، کاهش کیفیت آب تحت شرایط استرس زاي مح

  . شد بررسی هیدروفیالآئروموناس بر روي مورد اسانس  ضد باکتریایی این مطالعه اثر

گرم از برگ مورد خشک شده در سایه، به روش تقطیر با آب و با استفاده از دستگاه  150در ابتدا  : ها روش  و مواد
گرم از برگ مورد به صورت آسیاب شده در بالن  150کلونجر اسانس روغنی تهیه شد. در هر بار اسانس گیري 

مقداري آب چند برابر وزن گیاه براي نرم شدن بافت هاي گیاه به آن اضافه گردید. بعد دستگاه کلونجر ریخته شد و 
 به، نامحلول هست کشت هاي محیط در مورد اسانس که آنجا ساعت تقطیر اسانس حاصله جمع آوري شد. از 4از 

این رو از ماده  از. است نیاز کند حل خود در گیر چشم میکروبی اثرات ضد داشتن بدون را اسانس که امولسیفایر یک
سپس براي مشخص کردن اثرات ضد میکروبی  ،شد حالل استفاده عنوان به DMSOسولفواکساید   ي دي متیل

این اسانس از روش چاهک گذاري در پلیت استفاده شد. بدین منظور در مرحله ي اول غلظتی معادل مک فارلند 
میکرولیتر از آن  به وسیله سمپلر به محیط کشت ژلوز خوندار  10تهیه  و مقدار  آئروموناس هیدروفیالیک از باکتري 

وارد و توسط پیپت پاستور استریل یک کشت چمنی داده شد و در مرحله ي دوم به وسیله ي انتهاي  پیپت پاستور 
میکرو لیتر  30و  20،  10میلی متر در محیط کشت ژلوز خوندار ایجاد  و سه غلظت  6استریل سه چاهک به قطر 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

       ساعت انکوبه شد. براي تعیین قطر هاله ي  24اسانس به وسیله ي سمپلر به چاهک ها اضافه شد و به مدت 
پس از انجام مرحله یک به وسیله پنس استریل یک دیسک آنتی بیوتیک ساخت شرکت پادتن طب به آنتی بیوتیک 

  انکوباسیون شد.ساعت  24میلی متر در محیط ژلوز خوندار اضافه شد و به مدت  6قطر 

  

  فلومکوئین مورد و اسانس رشد عدم هاله قطر  نمودار                                      

میلی متر بود و  6و   4، 2براي سه غلطت از اسانس به ترتیب باکتري  رشدقطر هاله ي عدم دراین آزمایش  نتایج:
در صورتی که مزیت استفاده از اسانس . میلی متر اندازه گیري شد 24براي آنتی بیوتیک قطر هاله ي عدم رشد 

  بدون باقیمانده ي دارویی و دوره ي پرهیز از مصرف می باشد و همچنین مقاومت دارویی ایجاد نمی کند.

  گیري: نتیجه و بحث

 از استفاده. دارداهمیت زیادي  ها بیوتیک آنتی انواع به زا بیماري باکتري هاي مقاومت حاضر مسئله ي حال در
 در .رسد می نظر به ضروري این بیماري با مبارزه در زیست محیط دوستدار کنندة مواد ضدعفونی و گیاهی داروهاي

بررسی  فلومکوئینداروي  تأثیر با آنها مقایسۀ و باکتري آئروموناس هیدروفیالتأثیر اسانس مورد بر روي  مطالعه، این
تاثیر  آئروموناس هیدروفیالکه افزایش غلظت اسانس مورد بر روي باکتري  دهد نشان می تحقیق این شد. نتایج

  چندان قابل توجهی نمی گذارد.

  

  فلومکوئین،  هیدروفیالآئروموناس  ، مورداسانس  کلمات کلیدي:
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