
 چکیده

ل بیواری زای فرصت طلب کِ سَیِ ّای بیوارستاًی استافیلَکَکَس ارئَس یک عاه زهیٌِ ٍ ّدف:

هقاٍم بِ هتی سیلیي پاتَژى ّای خطرًاکی ّستٌد ٍ بِ اغلب آًتی بیَتیک ّای رایج هقاٍم ضدُ ٍ هیتَاًٌد 

درهاى اختصاصی بیواراى را بِ چالص بکطد. ّدف از هطالعِ ی حاضر بررسی اثر ضد هیکرٍبی ٍ ضد 

گیاُ آلَئِ ٍرا  هیباش بر جدایِ ّای بالیٌی ٍ سَیِ استاًدارد  بیَفیلوی ژل ٍ عصارُ ی آبی برگ

 استافبلَکَکَس اٍرئَس هقاٍم بِ هتی سیلیي هی باضد.

رٍش ّا: در ایي هطالعِ ی تجربی اثر ضد باکتریایی ٍ ضد بیَفیلوی ژل ٍ عصارُ ی آبی برگ گیاُ آلَئِ 

( MICاًِ  ٍ حد اقل غلظت هْارکٌٌدگی )خ69ٍرا بِ ترتیب بِ رٍش ّای اًتطار از دیسک ٍ هیکرٍپلیت 

سَیِ ی  02( بِ رٍش براث هاکرٍ دایلَضي در سَیِ ی استاًدارد MBCٍ حد اقل غلظت کطٌدگی )

 بالیٌی استافیلَکَکَس اٍرئَس بررسی ضد.

درصد(  02یافتِ ّا: در بررسی تاثیر ضد باکتریایی ژل ٍ عصارُ ی آبی برگ گیاُ آلَئِ ٍرا دٍ سَیِ )

درصد( سَیِ حساس بِ عصارُ آبی برگ گیاُ بَدًد کِ از ایي تعداد بِ  53)  7حساس بِ ژل ٍ بالیٌی 

حذ اقل غلظت کشٌذُ در ژل گیاُ الَئِ ٍرا برای ّر دٍ سَیِ هقاٍم بِ هتی سیلیي بَدُ اًد.  0ٍ 0ترتیب 

ي بی  درصذ ٍ حذاقل غلظت هْاری عصارُ ی آبی برگ گیاُ آلَئِ ٍرا 05سَیِ حساس در رقت 

ّوچٌیي غلظت ّای هختلف ژل ٍ عصارُ آلَئِ ٍرا اثر  هیلی گرم بر هیلی لیتر بَدُ است. 205 - 520

جذایِ بالیٌی ٍ سَیِ استاًذارد استافیلَکَکَس اٍرئَس هقاٍم بِ هتی  3هْاری بر تشکیل بیَفیلن 

 سیلیي ًشاى داد. 

ٍ تا حذٍدی اثر هْار کٌٌذگی ًتایج حاصل از ایي پژٍّش بیاًگر اثر ضذ بیَفیلوی ًتیجِ گیری: 

عصارُ ی آبی برگ گیاُ آلَئِ ٍرا ٍ ّوچٌیي ژل ایي گیاُ بررٍی سَیِ ّای بالیٌی ٍ استاًذارد باکتری 

بِ عٌَاى یک رّیافت در استافیلَکَس ارئَس هقاٍم بِ هتی سیلیي هی باشذ. اهکاى استفادُ از آى 

 ات بیطتر دارد.درهاى عفًَت ّای استافیلَکَکی ًیاز بِ اًجام هطالع
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