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چکیده

اغلب باکتری های عامل عفونت در زخم بستر به درمان های آنتی بیوتیک رایج مقاومت نشان می دهند .افزایش روزافزون
مقاومت آنتیبیوتیکی باکتری ها و ناکارآمد شدن درمان علیه عفونت های باکتریایی ،به کشف راهکارهای جدید ضدمیکروبی نیاز
است .یکی از راه های امیدبخش برای حذف میکروارگانیسمهای مقاوم به دارو استفاده از گیاهان با خواص درمانی است .هدف از این
مطالعه بررسی اثر ضد میکروبی گیاه پونه  Mentha pulegiumبر علیه باکتری های جدا شده از زخم بستر است .این مطالعه برروی
 14سویه استافیلوکوکوس اورئوس و  13سویه پسودوموناس آئروژینوزا جدا سازی و شناسائی شده از نمونه های زخم بستر بیماران
بستری در بیمارستانهای تهران صورت گرفت .حداقل غلضت مهار کننده رشد ( )MICآنتی بیوتیک های تتراسایکلین و
سیپروفلوکساسین بر اساس  ،CLSIتعیین شد .اثر ضدمیکروبی اسانس گیاه پونه به روش  MICدر مقایسه با آنتی بیوتیک های
تتراسایکلین و سیپروفلوکساسین ،بر روی این سویه ها بررسی شد .بر اساس نتایج  7% ، MICاز سویههای استافیلوکوکوس اورئوس
به تتراسایکلین حساس و  %93مقاوم گزارش شدند و  %23از سویههای پسودوموناس آئروژینوزا به آنتیبیوتیک سیپروفلوکساسین
حساس و  %76به سیپروفلوکساسین مقاوم گزارششدند MIC .اسانس گیاه  M. pulegiumبر روی سویه استافیلوکوکوساورئوس و
سودوموناسآئروژینوزا به ترتیب  0/12 -16 µl/mlو  0/12 -256 µl/mlبه دستآمد .اسانس گیاه  M. pulegiumبر روی سویههای
باکتریایی جداشده از زخم بستر اثر ضد میکروبی داشت .بررسی اثر ضد بیوفیلم اسانس در مقایسه با اثر ضد میکروبی آن توصیه می
شود.
واژه های کلیدی ،Mentha pulegium :استافیلوکوکوس اورئوس ،سودوموناس آئروژینوزا ،زخم بستر
مقدمه

نقطه از بدن گف ته میشتتتود .خوابیدن نو نی مدت در یک
وضعیت ثابت ،سائیدگی در صندلی یا بستر ،و یا کشیدگی با
ملحفه میتواند به بخ شی از پو ست یا بافت بدن آ سیب بزند.

زخم بستتتر به آستتیب بافت بدن (شتتامل پوستتت ،درم،
اپیدرم و ماهیچه) در اثر ایجاد ف شار درازمدت بر یک یا چند
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تاریخ دریافت95/10/11 :

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

تاریخ پذیرش95/12/18 :

هنرمند جهرمی و همکاران

میکروارگانیسمهای مقاوم به دارو استفاده از گیاهان با خواص
در مانی استتتتت .گ یاه پو نه معطر ( خالواش) با نام علمی
 ،Mentha pulegiumم ت ع لق بتته ختتا نواده ن عنتتا عیتتان
( )Lamiaceaeمی باشتتد .این گیاه به شتتکل بوته های کوتاه،
ستتاقه چهارگوش و برگ های تخم مرغی شتتکل که با کرک
کمی پوشیده شده است ،می باشد ( .)7تحقیقات نشان می
دهند که مونوترپن ها از ترکیب ا صلی ا سانس های ضروری
پونه به شتتمار میآیند .این ترکیب به نور عمده از مونوترپن
هتتای اکستتت یظنتته ن ا یر پو ل گون ( ،(Pulegoneم ن تون
( ،(Menthoneو ن ومنتون ( )Neomenthoneتشتتکیل شتتده
اند .البته ترکیبات دیگری مانند ( (Piperitonو اکتانول (3-
 )Octanlدر مقادیر مختلف در استتتانس این گیاه یافت می
شتتوند ( .)8خاصتتیت ضتتدمیکروبی این گیاه به دلیل وجود
چنین ترکیباتی است که می توانند با تهییر نفوذپذیری غشاء
ستتلولی و تخریب دیواره باکتریایی ستتبب درهم گستتیختن
ساختار یه های مختلف پلی ساکارید ،ا سید های چرب و
فسفولیپیدهای غشای باکتری شوند (.)9
هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد میکروبی گیاه پونه
M. pulegiumبر علیه باکتری های استتتافیلوکوکوس اورئوس
و سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از زخم بستر است.

بیماران بستریشده یا در حال کما ،افراد فلج شده یا متحرک
با صندلی چرخ داراز افراد در معرض خطر ابتال به زخم بستر
هستتتند ( .)1زخم بستتتر اغلب در بخشهای استتتخوانی بدن
ایجاد می شود زیرا در این ق سمتها ف شار بی شتری بر پو ست
وارد میشتتتود و چربی کمتری برای محافات از این ناحیه
وجود دارد .بیشتر منانق رایج عبارتند از پاشنه یا باسن ،اما
ستتایت های دیگر مانند آرنج ،زانو ،مپ پا و یا پشتتت جمجمه
می تواند تحت تاثیر قرار بگیرند ( .)2زخم بستتتتر به دلیل
ایجاد فشتتار بر روی بافت نرم بدن رخ می دهد که باع می
شود جریان خون به نور کامل یا جزئی م سدود شود .برش
ایجاد شده نا شی از زخم نیز یک علت می تواند با شد که بر
روی عروق خونی که پوستتتت را تهذیه می کنند اثر بگذارد
( .)3باور بر این ا ست که عوامل دیگر می تواند تحمل پو ست
برای فشتتار و برش را تحت تاثیر قرار دهد که موجب افزایش
خطر ابتال به زخم ب ستر می شود این عوامل عبارتند از سوء
تهذیه در دریافت کالری و هوا (رنوبت پو ست نا شی از عرق
کردن) بیماری هایی که جریان خون را در پوست کاهش می
دهد مانند ت صلب شرایین ،و یا بیماری هایی که اح ساس در
پوستتتت را کاهش می دهد ،مانند فلج یا نوروپاتی ( .)4اغلب
این زخم ها قابل درمان ه ستند به شرنی که زود ت شخیص
داده شتتوند ،اما درمان زخم بستتتر می تواند در افراد بد حال،
ستتالمندان ضتتعیف و کاربران صتتندلی چرخدار (به خصتتوص
ک سانی که دارای آ سیب نخاعی ه ستند) و افرادی با بیماری
عالج ناپذیر مشتتکل باشتتد .پیشتتگیری اولیه در توزی فشتتار
ایجاد شده در بدن فرد با چرخاندن بیمار است (.)5
باکتری های جدا شتتده از زخم بستتتر شتتامل پروت وس،
اشتتریشتتیا کولی ،انتروکوک ،استتتافیلوکوکوس و گونه های
پستتتودوموناس هستتتتند .باکتری های غالب ایجاد کننده
بتتاکتریمی شتتتتامتتل بتتاکتروئیتتد فراژیلیس ،گونتته هتتای
پپتواسترپتوکوکوس ،پروت وس میرابیلیس و استافیلوکوکوس
اورئوس می با شد .در  %41از موارد ،باکتریمی چند میکروبی
می باشد (.)6
افزایش روزافزون م قاو مت آنتیبیوتیکی باکتری ها و
ناکارآمد شتتتدن درمانهای رایج علیه عفونت های باکتریایی،
نیاز به یافتن راهکارهای جدید ضتتتدمیکروبی را ایجاد کرده
استتتتت .ی کی از را هکتتارهتتای ا میتتد ب خش برای حتتذف

مواد و روش ها

جمع آوری نمونه های میکروبی

این مطالعه بر روی باکتری های گرم مثبت
استافیلوکوکوس اورئوس و گرم منفی سودوموناس آئروژینوزا
ی جدا شده از زخم بستر بیماران بستری در بیمارستان های
امام حسین (ع) و رسول اکرم (ص) که در تاریخ  1394جم
آوری شدند ،صورت گرفت .برای نمونه گیری ابتدا محل زخم
با استفاده از سرم فیزیولوژیک شستشو داده شد و با استفاده
از سواپ استریل از مرکز زخم بستر نمونه گیری انجام گرفت
و به سرعت به درون محیط کشت برین هرت اینفوژن ()BHI
مای منتقل شد .سپس این محیط جهت رشد میکروبی به
مدت  24ساعت با دمای  37درجه سلسیوس گرمخانه گذاری
شد .جهت شناسایی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس از تست
های بیوشیمیایی کاتا ز ،اکسیداز ،کواگو ز ،کشت در محیط
های  DNAseو مانیتول سالت آگار و برای شناسایی باکتری
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تعیین حداقل غلظت بازدارندگی ( (MIC1اسانس پونه،

سودوموناس آئروژینوزا از تست تخمیر قند در محیط
 ،TSIسیمون سیترات MRVP ،SIM ،و اوره آز استفاده شد.

آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین و تتراسایکلین

تهیه اسانس گیاه M. pulegium

آنالیز ترکیبات تشکیل دهنده اسانس گیاه

M.

pulegium

عمل جداسازی و شناسایی ترکیبات متشکله اسانس
بدست آمده توسط روش کروماتوگرافی گازی توام با نیف
سنجی جرمی) (GC-MSانجام گردید .مشخصات و شرایط
دستگاه 7890A :GCشرکت  ، Agilent Technologiesنوع
ستون  HP-5MSبا قطر داخلى ستون  0/25میلى متر،
ضخامت فیلم  0/32میکرومتر و نول ستون  30متر ،گاز حامل
هلیوم با سرعت  1میلى متر در دقیقه بود .مشخصات و شرایط
دستگاه  MS :مدل  5975CشرکتTechnologies Agilent
 ،انرژی یونیزاسیون  70الکترون ولت و دمای یونیزاسیون 240
درجه سانتی گراد بود .برای این مناور نیف های جرمی
بدست آمده از دستگاه  GC-MSبا نیف های جرمی استاندارد
موجود در مناب مقایسه گردید ( .)10برای تایید شناسایی
های انجام شده توسط نیف های جرمی ،از شاخص بازداری
کواتس مطابق  GC-MSاستفاده شد.

Minimum Inhibitory Concentration

1
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ابتدا گیاه تازه  M. pulegiumخریداری شد و پس از
شناسایی ،در جریان هوا و به دور از نور خشک شد.به مناور
تهیه اسانس اندام های هوایی ،گیاه به وسیله آسیاب برقی خرد
شده و سپس  200گرم از پودر گیاه خشک شده پس از توزین
با دستگاه کلونجر به مدت 3ساعت اسانس گیری شد .اسانس
با سولفات سدیم بدون آب ،آبگیری و در ظرف دربسته تیره
رنگ ،دور از نور و در یخچال نگهداری شد .استوک اولیه اسانس
با رقت  512میکرولیتر بر میلیلیتر توسط محلول  5درصد
 DMSOرقیق شد .این محلول توسط ورتکس بهم زده شده
تا کامال یکنواخت شود .جهت استریل کردن ،اسانس رقیق
شده از فیلترهای میکروبی سر سرنگی  0/2میکرون عبور داده
شد.

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

تعیین حداقل غلات بازدارندگی اسانس پونه بر اساس
استاندارد  CLSI, 2016به روش میکرودایلوشن براث انجام
شد .در این روش از میکروپلیت  96خانهای استفاده گردید.
ابتدا  100میکرولیتر از غلاتهای  256تا  0/06میکروگرم بر
میلی لیتر از اسانس گیاه پونه براساس روش سریال دایلوشن
به یک ردیف از چاهکهای میکروپلیت  96تایی افزوده شد.
سوسپانسیون میکروبی که با نیم مک فارلند برابر شده بود ،به
وسیله محیط کشت مولر هینتون براث به میزان 1/100
جهت به دست آوردن تعداد  CFU/ml 0/5 ×106رقیق شد و
سپس  100میکرولیتر از آن به هر چاهک افزوده شد .به میزان
میکرولیتر به چاهک ها در این آزمون به مناور کنترل محیط
کشت ،از محیط کشت خالی (بدون اسانس گیاه پونه و
سوسپانسیون میکروبی) استفاده گردید .به مناور کنترل
زمینه از اسانس گیاه پونه و محیط کشت (بدون سوسپانسیون
میکروبی) استفاده شد .یک چاهک هم به منزله کنترل محلول
 5درصد  DMSOدر نار گرفته شد .همچنین سوسپانسیون
میکروبی و محیط کشت بدون اسانس گیاه پونه به عنوان
کنترل مثبت در نار گرفته شد .حجم نهایی تمام چاهک ها
 200میکرولیتر بود .در نهایت میکروپلیت بر روی شیکر (rpm
 )250به مدت  1دقیقه قرار داده شده تا مخلوط کامالً
یکنواخت گردد .سپس میکروپلیتها در دمای  37درجه
سانتیگراد به مدت  24ساعت ،انکوبه شد .بعد از  24ساعت،
پایینترین غلاتی که در آن هیپ گونه رشد باکتری مشاهده
نشد به عنوان حداقل غلات بازدارندگی ) (MICتعیین شد.
تمام مراحل برای سویه استاندارد و  30سویه پاتوژن باکتری
اشریشیاکلی با  3تکرار انجام شد .حداقل غلات بازدارندگی
آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین برای باکتری سودوموناس
آئروژینوزا و آنتی بیوتیک تتراسایکلین برای باکتری
استافیلوکوکوس اورئوس نیز به همین روش تعیین شد .سویه
های استاندارد Pseudomonas aeruginosa ATCC27853
و  Staphylococcus aureus ATCC12228د ر تمام
مراحل استفاد ه شدند.
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تعیین حداقل غلظت کشنده ( )MBC2اسانس گیاه

بر اساس نتایج  MICمقایسه آن با استاندارد
 7% ،2016از سویههای استافیلوکوکوساورئوس به
تتراسایکلین حساس و  %93مقاوم گزارش شدند و  %23از
سویههای پسودوموناس آئروژینوزا به آنتیبیوتیک
سیپروفلوکساسین حساس و  %76به سیپروفلوکساسین مقاوم
گزارش شدند MIC .اسانس گیاه پونه بر روی سویه های
استافیلوکوکوساورئوس و سودوموناسآئروژینوزای جدا شده
از زخم بستر به ترتیب  0/12 -16 µl/mlو -256 µl/ml
0/12تعیین شد MBC .اسانس گیاه پونه برای سویه های
استافیلوکوکوس اورئوس ( µl/ml64-1جدول )2و برای سویه
های سودوموناسآئروژینوزا  µl/ml 2-256تعیین شد (جدول
 2و  .)3آنالیز آماری اختالف معنا داری را برای  MICاسانس
گیاه با  MICتتراسایکلین و سیپروفلوکساسین به ترتیب در
جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروجینوزا
نشان داد(.)P 0/001
CLSI,

M.

pulegium

جهت تعیین غلات کشنده از رقت  MICو چند
رقت با تر از آن (پس از شیک نمودن میکروپلیت)،
به میزان  20میکرولیتر در محیط کشت مولر هینتون
آگار کشت داده شد .پس از  24ساعت انکوباتورگذارى
در دماى  37درجه سانتى گراد ،پلیت ها از نار رشد
باکترى بررسى گردیده و اولین رقت که در آن رشدی
روی محیط کشت دیده نشد به عنوان حداقل غلات
کشندگی ) (MBCباکتری ها گزارش گردید .این
مرحله نیز برای هر باکتری سه بار تکرار شد.
آنالیز آماری

آنالیز آماری داده ها با نرم افزار  SPSSنسخه
 21انجام گرفت .جهت بررسی اختالف معنا د اری بین
 MICاسانس گیاه  M. pulegiumبا MIC
تتراسایکلین و  MICسیپروفلوکساسین د ر ج د ایه های
استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا از
آزمون مرب کای استفا د ه ش د  .سطح معنا د اری کمتر
از  0 / 05د ر نار گرفته ش د .

بحث و نتیجه گیری

مطالعات نشان داده که دو باکتری سودوموناس آئروژینوزا
و استافیلوکوکوس اورئوس از مهمترین عوامل شای ایجاد
عفونتهای چند میکروبی در زخم های مزمنی همچون زخم
بستر هستند ( .)11با بودن میزان قدرت تشکیل بیوفیلم این
سویه ها در زخم های مزمنی مانند زخم بستر می توان یکی
از عوامل مهم مقاومت انتی بیوتیکی این سویه ها و عدم درمان
مناسب زخم ها باشد .این پظوهش با هدف بررسی اسانس گیاه
پونه بر علیه سویه های جدا شده از زخم بستر انجام گرفت.
اسانسهای گیاهی ،ترکیبات پیچیدهای از اجزایمختلف
شیمیایی با مقادیر گوناگون میباشند .خواص ضدمیکروبی
اسانسهای گیاهی شناخته شدهاست .از ویظگیهای مهم
اسانسها و اجزاء تشکیلدهنده آنها خاصیتآبگریزی آنها
میباشد که موجب نفوذ این مواد به لیپیدهای غشاء سلول
باکتری و میتوکندریها میشود و سبب اختالل در ساختمان-
های آنها و ایجاد نفوذپذیری بیشتر میگردد (.)12

نتایج

تعداد  14جدایه استافیلوکوکوس اورئوس و 13جدایه
سودوموناس آئروژینوزا پس از انجام تست های بیوشیمیایی از
نمونه های زخم بستر بیماران جداسازی و شناسایی شدند.
نتایج آنالیز ترکیبات تشکیل دهنده اسانس گیاه M.
pulegium
در آنالیز اسانس ،ترکیب زیادی شناسایی شد که
بیشترین فراوانی ترکیبات مربوط به 44/6( pulegone
درصد) 20/19( Pyridine ،درصد) و Morpholine
( 9/70درصد) بود (جدول .)1
نتایج  MICو  MBCاسانس گیاه M. pulegium
Minimum bactericidal concentration

2
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M. pulegium

 درصد ترکیبات شناسایی شده در اسانس-1 جدول

)زمان بازداری (دقیقه

درصد

نام ترکیب

12/339

44/6

Pulegone

1

11/057

20/19

Pyridine

2

11/654

9/70

Morpholine

3

12/551

6/04

2-Pentene-4-yne

4

13/092

3/74

.alpha.-selinene

5

12/680

3/07

Cyclohexane

6

8/838

2/73

Bicyclo[5.0.1]octane

7

8/155

0/84

1-Nonen-3-yen

8

13/517

0/73

Ylangene

9

8/961

0/66

1-Pentyne

10

12/109

0/52

Acetic acid

11

11/426

0/51

1,4-Hexadiene

12

9/932

0/13

1,1-Dicyclopropy1-1-butene

13

9/225

0/13

3-Octanol

14

12/207

0/12

Bicyclo[4.1.0]heptanes

15

13/627

0/10

Bicyclogermacrene

16

1/853

0/10

Ammonia

17

13/308

0/09

CIS-.alpha.-BISABOLENE

18

12/902

0/06

1-Butanone

19

8/370

0/06

Camphene

20
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جدول -2مقادیر MICو  MBCاسانس گیاه  M. pulegiumبرای سویه های استافیلوکوکوساورئوس.
MIC
Tetracycline

MBC
M. pulegium

64

64

16

32

4

32

16

0/2

0/1

16

2

164

16

64

4

1

MIC
M. pulegium

64

4

4

2

64

4

1

0/5

16

4
5
6

2

128

4

3

1

16

32

2

4

1

1

1

4

4

16

S. aureus isolates

7
8

1

9
10

0/5

0/1

0/1

4

1

11
12

2

13
14
Standard Strain
ATCC 25923

0/5

جدول -3مقادیر MICو  MBCاسانس گیاه  M. pulegiumبرای سویه های برای سویه های سودوموناسآئروژینوزا
MIC
Cpsoiprofloxacin

MBC
M. pulegium

MIC
M. pulegium

P. aeruginosa isolates

16

128

64

1

4
8

1

2

16

64

0/1

0/1

0/1

8

16

8

2
1

0/5
8

16

32

16

64

2

4

32

4

64

16

4

16

32

64

256

256

256

1

0/5

0/5

16

16

16

به نور کلی هر چه مقادیر مواد فنولیک در اسانس با تر
باشد ،خواص آنتی باکتریال آنها علیه پاتوژنها بیشتر خواهد

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Standard Strain
ATCC 27853

بود .با توجه به این تاثیرات بیولوژیک ،اسانسها به عنوان
جایگزین مناسب برای آنتی بیوتیکها با اهداف درمانی مورد
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توجه هستند ( .)13جهت بررسی اثر ترکیبات گیاهی بر ایزوله
های مورد مطالعه از اسانس پونه استفاده شد .ترکیب اصلی
تشکیل دهنده اسانس شامل پولگون با  44/6درصد به دست
آمد که یک ترکیب آروماتیک از نوع مونوترپن است که دارای
خاصیت آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی قوی میباشد.در مطالعه
ای که  Tutarو همکارانش در سال 2016انجام داد ،بیشترین
ترکیبات اصلی اسانس  M. pulegiumرا پیپریتنون ()16%/34
و پولگون ( )13%/72گزارش داد ( Zanjani .)14و همکارانش
در سال  2015ترکیب شیمیایی اسانس  M. pulegiumرا با
استفاده از روش  GC-MSتعیین نمودند .عمده ترکیبات
تشکیل دهنده عبارت بودند از پولگون  20درصد و پیپریتنون
 14/15درصد ( Agnihotri .)15و همکارانش نیز ترکیبات
اصلی اسانس این گیاه را که از منانق مختلف هند جم آوری
شده بود ،پولگون ( )65%/9-83%/1و منتون ( )8%/7گزارش
نمودند ( .)16اصو ً کمیت و کیفیت ترکیبات متشکله اسانس
بته شدت تحت تأثیر عوامتل محیطی مختلف مانند منانق
جهرافیایی ،عوامل ژنتیکی ،دوران رشد و نموی گیاه و زمان
برداشت بستگی دارد ( .)17در این مطالعه اثر ضدمیکروبی
اسانس پونه بر علیه دو باکتری سودوموناس آئروژینوزا و
استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از زخم بستر به روش
میکرودایلوشن براث بررسی شد و  MICآن برای سویه های
استافیلوکوکوس اورئوس بین  0/12 -16 µl/mlو برای سویه
های سودوموناس آئروژینوزا  0/12 -256 µl/mlبه دست آمد.
در بخش دیگر این تحقیق از روش میکروبراث دایلوشن برای
تعیین حداقل غلات بازدارنده آنتی بیوتیک تتراسایکلین برای
سویه های استافیلوکوکوس اورئوس و سیپروفلوکساسین برای
سویه های سودوموناس آئروژینوزا استفاده شد و  MICسویه
های پاتوژن تعیین گردید که نتایج نشان داد بر اساس
استاندارد  ،CLSI, 2016در این تحقیق از روش میکروبراث-
دایلوشن برای تعیین حداقل غلات بازدارنده ( )MICآنتی-
بیوتیکهای انتخابی بر روی ایزولههای جم آوری شده از
باکتریهای زخم بستر استفادهشد .از بین 14سویه
استافیلوکوکوساورئوس مورد مطالعه %7 ،از سویهها به آنتی-
بیوتیک تتراسایکلین حساس و  %93مقاوم گزارش شدند .از
بین  13سویه سودوموناس آئروژینوزا مورد مطالعه %23 ،از
سویهها ،بر اساس نتایج  MICآنتیبیوتیک سیپروفلوکساسین
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حساس گزارششده اند و  %76از سویهها به آنتیبیوتیک
سیپروفلوکساسین مقاوم گزارششدند .همانطور که نتایج
نشان داد مقاومت ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس نسبت
به تتراسایکلین و سویه های سودوموناس آئروژینوزا نسبت به
سیپروفلوکساسین با است.
در تحقیق حاضر اثر ضدمیکروبی اسانس پونه به روش
میکرودایلوشن براث بررسی شد و  MICو  MBCاسانس گیاه
 M. pulegiumبرروی  14سویه استافیلوکوکوساورئوس
(باکتری گرم مثبت) جدا شده از زخم بستر بررسی شدMIC .
اسانس گیاه پونه بر روی سویه های استافیلوکوکوساورئوس
و سودوموناسآئروژینوزای جدا شده از زخم بستر به ترتیب
 0/12 -16 µl/mlو 0/12 -256 µl/mlتعیین شدMBC .
اسانس گیاه پونه برای سویه های استافیلوکوکوس اورئوس
( 64-1 µl/mlجدول )2و برای سویه های سودوموناس-
آئروژینوزا  µl/ml 2-256تعیین شد .آنالیز آماری اختالف معنا
داری را برای  MICاسانس گیاه با  MICتتراسایکلین در جدایه
های استافیلوکوکوس اورئوس و  MICاسانس گیاه با MIC
سیپروفلوکساسین در جدایه های سودوموناس آئروجینوزا
نشان داد ( Mahboubi .)P 0/001و  Haghiدر سال 2008
نیز مطالعهای بر روی فعالیت ضدمیکروبی و ترکیبشیمیائی
اسانس گیاه  M. pulegiumکه از دیرباز در درمان بیماریهای
عفونی به عنوان داروئی آنتیسپتیک کاربرد داشته ،انجام
دادند .هدف از انجام آن غربالگری و تائید خاصیت آنتی-
باکتریال اسانس حاصل از برگهای این گیاه بر روی
میکروارگانیسمهای گوناگون بود .نتایج به دست آمده از این
تحقیق حاکی از معنادار بودن فعالیت ضدمیکروبی اسانس بر
روی باکتریها و بویظه باکتریهای گرممثبت با  MICدر
محدوده  µl/ml 21-8است ( .)13در تحقیقی که  Tutarانجام
داد MICو  MBCاسانس گیاه  M. pulegiumبر روی باکتری
های اسینتوباکتربومان ی به ترتیب  0/6-1/25و µl/2/5-5
بود و گزارش داد که اسانس این گیاه فعالیت ضد میکروبی
قوی بر روی ایزوله های مقاوم چند دارویی اسینتوباکتر
بومان ی دارد ( Jazani .)18و همکاران در سال  2009به
بررسی تاثیرات آنتیباکتریال اسانس گیاه  M. pulegiumبر
روی مهار ایزولههای باکتری کلبسیال پرداختند 9 .ایزوله از
نمونههای ادرار جم آوری شده از  2بیمارستان آموزشی
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،ساخت و نشان داد که در صورت استفاده از اسانس گیاه پونه
این گیاه می تواند باع بازدارندگی و مهار رشد باکتریهای
 بررسی اثر، با توجه به این نتایج.موجود در زخم بستر شود
.ضد بیوفیلمی اسانس پونه نیز توصیه می شود

 میزان حساسیت این.انسانی در شهر ارومیه بهدست آمد
ایزولهها مشابه تحقیق حاضر به روش میکرودایلوشن براث
 نتایج این مطالعه توان گیاه پونه ایرانی را در.اندازهگیری شد
کنترل عفونتهای ناشی از سویههای مختلف کلبسیالی مقاوم
 یافتههای پظوهش.)19( به چندین آنتیبیوتیک اثبات نمود
 نشان داد که اکثر باکتری های استافیلوکوکوساورئوس،حاضر
و سودوموناسآئروژینوزا مورد مطالعه نسبت به آنتی بیوتیک
های رایج تتراسایکلین و سیپروفلوکساسین که در درمان
 مقاوم می،عفونتهای ناشی از این باکتری ها به کار می روند
 همچنین نتایج این تحقیق اثر ضد میکروبی اسانس گیاه.باشد
پونه برعلیه سویههای پاتوژن استافیلوکوکوساورئوس و
سودوموناسآئروژینوزا جداشده از زخم بستر را به خوبی آشکار

تقدیر و تشکر

این تحقیق پایان نامه دان شجوی کار شنا سی ار شد ر شته
پی شوا- میکروبیولوژی از دان شگاه آزاد ا سالمی واحد ورامین
 بدین و سیله از آقای امید ح سینی که در انجام بخش،ا ست
 تشکر و قدر دانی می،هایی از این تحقیق ما را یاری نمودند
.شود
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