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 چکیده
ٍهیر تاال در تیواراى  طلة تا هیساى هرگ زا فرغت اسیٌتَتاکتر تَهاًی تِ عٌَاى یک عاهل تیواریهقذهِ: 

ّا  ّای ٍیژُ، سَختگی ٍ جراحی تِ هعضلی ترای سالهتی در تیوارستاى هراقثتّای  تستری در تخص

ّا ّستٌذ،  تیَتیک ّا هقاٍم تِ آًتی اًذ. از آًجایی کِ ایي گرٍُ از تاکتری ٍ سایر هراکس درهاًی تذل ضذُ

 کٌذ. هی ّا در درهاى آًْا اّویت پیذا ّای جایگسیي هاًٌذ گیاّاى دارٍیی ٍ پرٍتیَتیک استفادُ از درهاى

ضذُ است ٍ عالٍُ ترایي تِ عٌَاى یک گیاُ  گیاُ چای کِ تِ عٌَاى ًَضیذًی در سراسر دًیا ضٌاختِ

دارٍیی هَرد تَجِ است. چای دارای خَاظ ضذتاکتریایی، ضذقارچی، ضذسرطاًی ٍ سایر خَاظ 

  ّای هَجَد در آًْاست. فٌل کِ ایي خَاظ ًاضی از پلی تاضذ هفیذ هی

سیاُ، سثس ٍ سفیذ، خَاظ از چای  ػارُ آتی ٍ اتاًَلیتا تْیِ ع تحقیقدر ایي ّا:  هَاد ٍ رٍش

گیری قطر ّالِ عذم  ضذتاکتریایی آًْا علیِ تاکتری اسیٌتَتاکتر تَهاًی تا رٍش اًتطار دیسک ٍ اًذازُ

گیاُ ّای آتی ٍ اتاًَلی  عػارُ MIC  ٍMBCترایي هقادیر  رضذ حاغل از عػارُ تررسی ضذ. عالٍُ

 تعییي گردیذ. سثس ٍ سفیذ علیِ تاکتری اسیٌتَتاکتر ،یاُچای س

هتر تیطتریي اثر  هیلی 20قطر ّالِ عذم رضذ  تاعػارُ الکلی چای سیاُ ٍ سفیذ :  تحث ٍ ًتیجِ گیری 

هرتَط تِ چای سیاُ ٍ  کطی ًیس ضذتاکتریایی را ًطاى دادًذ. حذاقل غلظت هواًعت از رضذ ٍ تاکتری

 لیتر هحاسثِ گردیذ. الکتَتاسیلَس کازئی یکی از گرم تر هیلی هیلی 2/22ٍ 22/31 ،تِ ترتیةسفیذ، 

پرٍتیَتیک هْن است کِ تِ طَر طثیعی جسئی از فلَر هیکرٍتی سیستن گَارش هحسَب ّای  تاکتر

ّای  ضَد ٍ فَایذ تْذاضتی فراٍاًی دارد. تا کطت تاکتری الکتَتاسیلَس کازئی ٍ جذاسازی تاکتری هی

آًْا تر رٍی رضذ اسیٌتَتاکتر تَهاًی تا رٍش اًتطار دیسک هطالعِ گردیذ ٍ هطخع اثر  رضذ کردُ،

ضًَذ. تِ  ّای اسیٌتَتاکتر هی ریهتر هاًع از رضذ تاکت هیلی 20پرٍتیَتیک تا قطر تاکتری ضذ کِ ایي 

دارای خَاظ  تَاى ًتیجِ گرفت کِ عػارُ گیاُ چای ٍ الکتَتاسیلَس کازئی َر کلی هیط

ّسیٌِ در  تَاًٌذ تِ عٌَاى دارٍّایی هَثر ٍ کن تاضٌذ ٍ هی ضذتاکتریایی علیِ اسیٌتَتاکتر تَهاًی هی

 جْت درهاى آًْا هَرد استفادُ قرار گیرًذ.
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