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 و اورئوس استافیلوکوکوس روی بر کاسنی و نعناع آبی عصاره مخلوط باکتریایی ضذ اثر بررسی

 آزمایشگاهی شرایط در کلی اشریشیا

 2، حغیه يسیىی1عیمیه ؽبٌ حغیىی

 گزيٌ سیغت ؽىبعی، داوؾگبٌ آساد اعالمی ياحذ َمذان، َمذان، ایزان

 گزيٌ پزعتبری، داوؾکذٌ ػلًم پبیٍ، داوؾگبٌ اساد اعالمی ياحذ َمذان، َمذان، ایزان

 چکیذٌ فبرعی

 ضذ ػًامل یؼیطج مىبثغ هیتز حیرا اس یکی ػىًان ثٍ داريیی بَبنیگ ، ثیًتیک َبی مقبيم ثٍ آوتی ظًُر ثبکتزی ػتعز ثٍ تًخٍ ثب

 یثزرع مىظًر ثٍ مطبلؼٍ هیا. ياقغ ؽًوذ اعتفبدٌ ی مًردػفًو یَب یمبریث درمبن یثزا هیگشیخب ػىًان ثٍ ذىتًاو یم یکزيثیم

آثی وؼىبع ي کبعىی  ػقبرٌ یثبکتز ضذ اثز ،یتدزث مطبلؼٍ هیا در .اعت ؽذٌ یطزاح وؼىبع ي کبعىی بٌیگ یکزيثیم ضذ تیفؼبل

( MIC) یمُبر غلظت حذاقل َمچىیه .ؽذ یثزرع اعتبوذارد اوتؾبر دیغک ريػ ثٍ َبی رایح یًتیکث ي َمچىیه ثزخی آوتی

 SPSS V23 تًعط ANOVA آسمًن اس اعتفبدٌ ثب یآمبر لیتحل ي ٍیتدش. ؽذ هییتؼ( MBC) یکؾىذگ غلظت حذاقل ي

 هیَمچى ي( ايرئًط لًکًکًطیبفاعت) مثجت گزم یثزخ ثزاثز در مىبعجی یبییثبکتز ضذ تیفؼبل ػقبرٌ دي َز .ؽذ اودبم

 اؽزیؾیب کلیي  اعتبفیلًکًکًط ايرئًطَبی  ی وؼىبع ػلیٍ ثبکتزی ػقبرٌ .وذداد وؾبن را( یکل بیاؽزؽ) یمىف گزم یَب یثبکتز

َب ثٍ  ی کبعىی ػلیٍ ایه ثبکتزی متزی ثًدوذ. َمچىیه ػقبرٌ میلی 66/11ي  16ی ػذم رؽذ  ثٍ تزتیت دارای میبوگیه َبلٍ

َب ثٍ تزتیت دارای میبوگیه  متزی ثًد. پظ اس مخلًط کزدن ػقبرٌ میلی 66/9ي  13ی ػذم رؽذ  دارای میبوگیه َبلٍتزتیت 

داری ثیؾتز اس  َب وؾبن داد کٍ عیپزيفلًکغبعیه ثٍ فًرت مؼىی متزی ثًدوذ. آوبلیش میلی 66/13ي  66/17ی ػذم رؽذ  َبلٍ

 اعتبفیلًکًکًط ايرئًطداری ثیؾتز اس يوکًمبیغیه ػلیٍ  وؼىبع ثٍ فًرت مؼىی ی اثز دارد. ػقبرٌ اؽزیؾیب کلیَب ػلیٍ  ػقبرٌ

داری ثیؾتز اس يوکًمبیغیه ػلیٍ  َب ثٍ فًرت مؼىی  دَذ کٍ مخلًط ػقبرٌ (. َمچىیه وتبیح وؾبن میp; 038/0اثز دارد)

ی تکی کبعىی  َب اس ػقبرٌ قبرٌی ػذم رؽذ مخلًط ػ (. اس طزفی اختالف َبلpٍ; 006/0اثز دارد) اعتبفیلًکًکًط ايرئًط

 َب َبن وؼىبع ي کبعىی ثٍ يیضٌ تزکیت آنبیگ کٍ پیؾىُبد کزد تًان یم حیوتب هیا اعبط ثز(. p; 018/0دار ثًدٌ اعت) مؼىی

 ضٌیي ثٍ ییبیثبکتز یَب پبتًصن ثزاثز در کیًتیث یآوت ذیخذ مىجغ کی ػىًان ثٍ تًاوذ یم کٍ داروذ مًثز یثبکتز ضذخًاؿ 

  اعتفبدٌ ؽًوذ. یکل بیؾیاؽز ي ايرئًط لًکًکًطیاعتبف مبوىذ پبتًصن

 یکل بیاؽزؽ، اعتبفیلًکًکًط ايرئًطػقبرٌ آثی، کبعىی، وؼىبع،  کلمات کلیدی:
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