
  چکیده

 کِ است دادُ ًطاى طبیعی تزکیبات ٍ گیاّی ّای عصارُ هیکزٍبی ضذ اثز رٍی بز بزرسی مقدمه :

 بذًبال را جذیذی تزکیبات هعزفی اهز ایي کِ باضٌذ هی عفًَت ضذ عَاهل اس ای بالقَُ گیاّاى هٌابع

گًَِ تعزیف هی کٌٌذ )پزٍبیَتیک ّا هیکزٍارگاًیسن ّای سًذُ ای  پزٍبیَتیک را ایي.  است داضتِ

ّستٌذ کِ هصزف کافی آًْا سبب ًوایاى ضذى اثزات سالهت بخص در بذى هیشباى هی ضَد( 

پزٍبیَتیک ّا بز تعادل باکتزی ّای هفیذ ٍ هضز رٍدُ تأثیز هی گذارًذ ٍ ایي تعادل را بِ ًفع افشایص 

تزی ّای هفیذ تغییز هی دّذ. پزٍبیَتیک ّا ّوچٌیي قادرًذ اختالالت هیکزٍبیَتای رٍدُ، جوعیت باک

ّذف اس ایي هطالعِ بزرسی اثز ضذ هیکزٍبی گیاُ پس اس درهاى آًتی بیَتیکی را بِ حذاقل بزساًٌذ. 

هقاٍم بِ هتی سیلیي ٍ  1بز رٍی باکتزی استافیلَکَکَس اٍرئَس ٍ پزٍبیَتیک الکتَکز ریحاى

 هیباضذ. 2آئزٍصیٌَسا ٍهًَاسدسَ

ضذ تْیِ ضذ. اثزات ّیذرٍالکلی  با رٍشپس عصارُ سپَدر ضذُ ٍ  ریحاىابتذا  مواد و روش ها:

با   آئزٍصیٌَسا ٍ سَدٍهًَاس (MRSA) بز رٍی  باکتزی استافیلَکَکَس اٍرئَسعصارُ هیکزٍبی 

 . هقادیزاًذاسُ گیزی ٍ ثبت ضذ آًْاقطز ّالِ عذم رضذ اًتطار دیسک اًجام ضذُ ٍ استفادُ اس رٍش 

(MIC)    ٍ(MBC)  ُهَاد هَثزُ هَجَد در ایي گیاُ با استفادُ اس  ًیش تعییي گزدیذ ریحاى عصار ٍ

علیِ  ی الکتَکزّوچٌیي در ایي پزٍصُ بِ بزرسی اثز پزٍبیَتیک ّا کزٍهاتَگزافی گاسی تعییي ضذ.

   .ضذ رٍش چاّک پزداختِِ ایي دٍ باکتزی ب

بِ   آئزٍصیٌَسا ٍ سَدهًَاس ریحاى بز علیِ استافیلَکَکَس اٍرئَسًتایج: ّالِ عذم رضذ گیاُ 

 ٍ ًتیجِ    mg/ml  22  ٍmg/ml2/12بتزتیب  (MIC)هیلی هتز ٍ با22ٍ  11تزتیب   

(MBC) بتزتیب ایي دٍ باکتزیبزایmg/ml  20  ٍmg/ml 22  .ّالِ عذم رضذ  ّوچٌیي هی باضذ

ٍ  11ٍ استافیلَکَکَس اٍرئَس در تست پزٍبیَتیک ، بتزتیب  آئزٍصیٌَسا با کتزی ّای سَدٍهًَاس

 .ضٌاسایی ضذ (GC-Mass)با رٍش ریحاى استزاگل  اصلی تزیي هادُ هَثزُ گیاُ هیلی هتز بَد. 13

رٍی استافیلَکَکَس  زب ریحاى  ّیذرٍالکلی عصارُ باکتزی ضذ اثز بیاًگز حاصل ًتایج نتیجه گیری:

کِ در آیٌذُ هی تَاى اس آى بعٌَاى دارٍ بز  باضذ هی آئزٍصیٌَسا ٍ سَدٍهًَاس(MRSA)  اٍرئَس 

 علیِ باکتزیْای هقاٍم استفادُ کزد.

 ،سَدٍهًَاس(MRSA)عصارُ ریحاى،استافیلَکَکَس اٍرئَس کلیدی: واژگان

 ،پزٍبیَتیکآئزٍصیٌَسا

                                                           
1
  . Staphylococcus aureus (MRSA) 

2
 . Pseudomonas aeruginosa 


