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 مقاله پژوهشی 

   يبر رو شنیاسانس آو و نیسیفسفوما کیوتیب یآنت توأماثر  یابیارز
  اورئوس لوکوکوسیاستاف سیلین متیمقاوم به  يها جدایه

  
  ٣يجزن ينيما حسين ،٢يمالحت احمد ،١ينو زردشتيم

  
  19/03/1394تاریخ پذیرش  23/01/1394تاریخ دریافت 

 
 یدهچک

ل يـ و بـه دل  باشـند  يمز مقاوم ين ها کيوتيب يآنتگر يد از يارينسبت به بس سيلين متيلوکوکوس اورئوس مقاوم به ياستاف يها جدايهاغلب  :هدف و نهیزم شیپ
ن يسـ ياسـت. فسفوما  يشـگ يک ضـرورت هم يـ مقاوم  يها جدايهن يش و کنترل ايصعب االعالج باشند. پا يها عفونتعامل  توانند يم چندگانه ييمقاومت دارو

لوکوکوس اورئوس مقاوم بـه  ياز استاف يو در کنترل عفونت ناش کند يمرا مهار  يباکتر يواره سلوليکان ديدوگلياست که ساخت پپت يفيع الطيوس کيوتيب يآنت
 کيوتيب يآنت يحاو يها طيمحو بقا در  يسازگار تيو قابل ها کيوتيب يآنتمقاومت نسبت به  جاديدر ا ين باکتريا ييل گسترش توانايد است. به دليمف سيلين متي

 يدارا آويشـن  اسـت.  يضـرور  يلوکوکياستاف يها عفونت، جهت استفاده در درمان يکروبيضد م از خواصبرخوردار  يعيافتن مواد طبي منظور بهانجام مطالعات 
ن و اسانس يسينشان داده شده است. در مطالعه حاضر کاربرد توأم فسفوما قبالً سيلين متيمقاوم به  يها استافيلوکوک ير آن به رويبوده و تأث يکروبياثرات ضد م

  قرار گرفت. يموردبررس سيلين متيلوکوکوس اورئوس مقاوم به ياستاف يها جدايه يبر رو يشگاهيط آزمايگر در شرايکدي يکروبيد اثر ضد ميشن در تشديآو
ر حـداقل غلظـت   يد. مقـاد يـ جـدا گرد  يو دامـ  يبا منبع انسـان  ينيبال يها نمونهاز  سيلين متيلوکوکوس اورئوس مقاوم به يه استافيجدا ۴۶: روش کارمواد و 

 – ۱ حدفاصل يع در دامنه غلظتيط کشت مايدر مح کيوتيب يآنت يمتوال يساز قيرقق ين از طريسيفسفوما کيوتيب يآنتغلظت کشنده  و حداقلرشد  مهارکننده
غلظـت  از اسانس در دامنه  يمختلف ير حجميشن با افزودن مقاديد. حداقل غلظت کشنده اسانس آوين گردييه تعيهر جدا يبرا تريل يليم/ در  کروگرميم ۱۲۸
ط کشت يشن در محيمختلف اسانس آو يها غلظتز يو اسانس ن کيوتيب يآنتر توأم يسنجش تأث يآمد. برا به دستع يط کشت مايمح در درصد ۰۷۸/۰ يال ۱۰

 يبـاکتر  CFU/ml ۱۰۶ ×۵/۱بـا   هـا  رقـت ه ياضافه شد. کل ها لولهن به يسيد و سپس غلظت تحت حداقل غلظت کشنده از فسفومايه گردينتون براث تهيمولر ه
 شد.ن ييدر حضور اسانس تع کيوتيب يآنتب حداقل غلظت کشنده ين ترتيشد. بد يگرمخانه گذار گراد يسانتدرجه  ۳۷ ح شد و در طول شب دريتلق

مقاوم  درصد ۲ن حساس و يسياز فسفوما موردمطالعه يها غلظت يتمام بهنسبت  درصد ۱۵لوکوکوس اورئوس ياستاف سيلين متيه مقاوم به يجدا ۴۶: از ها افتهی
شن ياز اسانس آو يمختلف يها غلظتبه  ها جدايهن در نظرگرفته شد. يسيه حساس نسبت به فسفومايجدا درصد ۵/۵۶مقاوم و  ها جدايهدرصد  ۵/۴۳بودند، درکل 

  مشاهده شد. ييافزا هماثر  ها جدايهاز درصد  ۴/۹۷ شن، درين و اسانس آويسيفسفوما کيوتيب يآنتن يب ييافزا هماثر  يحساس بودند. در بررس
 کيوتيب يآنتشن و ياسانس آو ييافزا همت يدر مطالعه حاضر و با توجه به خاص يتحت بررس يها جدايه يبر روشن ياسانس آو يکروبي: با توجه به اثر ضد مبحث

 عنوان بهب را حداقل ين دو ترکي، کاربرد همزمان ايليشتر و تکميبا انجام مطالعات ب توان يملوکوکوس اورئوس، يمقاوم استاف يها جدايهاکثر  ين بر رويسيفسفوما
  شنهاد نمود.يپ يبات موضعيون ترکيدر فرموالس يکروبيمواد ضدم

  يکروبيشن، اثرات ضدمين، اسانس آويسياورئوس، فسفوما استافيلوکوکوس :يدیکل يها واژه
  

 1394 مرداد، 380- 387 ، صمپنج شماره، مششیست و بدوره ، یهارومی پزشکمجله 
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  مقدمه
ه يهستند که شب يگرم مثبت يها کوکسي ها استافيلوکوک
مختلف آن، سه  يها گونه انياز م. ابندي يمش يخوشه انگور آرا

 ينيت باليکوس از اهميتيس و ساپروفيديدرمياپ گونه اورئوس،
گونه  نيزاتر يماريبلوکوکوس اورئوس يبرخوردارند. استاف يشتريب

 شده ييشناسام کواگوالز يد آنزيتول واسطه بهلوکوک است که ياستاف
که  يمتعدد يخارج سلول يو فاکتورها ها توکسينبا توجه به  و

جاد اشکال يقادر به ا ين باکتريپاتوژن است. ا شدت بهدارد 
 يها باکتريميو  ييت غذايل مسمومياز قب ها يمارياز ب يمختلف

ت، يل اندوکاردياز قب يموضع يها عفونتبه  شوندهمنجر خطرناک 
منتشر در تمام اعضا  يها آبسهت حاد و يليت، استئوميمننژ

مقاومت نسبت  يبرا يتوجه قابل يکيتنوع ژنت ين باکتري. اباشد يم
ن يا يها جدايهاز  ياريبس را داشته و ها کيوتيب يآنتاز  ياريبه بس
 ها کيوتيب يآنتل مقاومت نسبت به انواع مختلف يبه دل يباکتر

وع ي. بروز و ششوند يم يمارستانيم بيوخ يها عفونتجاد يباعث ا
 سيلين متيلوکوکوس اورئوس مقاوم به ياز استاف يناش يها عفونت

ا محسوب يدر سرتاسر دن يدرمان يها ستميساز مشکالت مهم 
  .)۱،۲( شود يم

رئوس مقاوم به ولوکوکوس اياستاف يها سويهمشاهده 
 سيلين متي يک سال که تازه از معرفيمدت  در طول، سيلين متي

 يها مارستانيب ينيبال يها نمونه نياز بگذشته بود  ۱۹۶۱در سال 
 نقاط دنيا تمام مقاوم در يها سويه اين گزارش شد. اکنون يياروپا

 يها سويه يگزارشات موجود فراوان بر طبق .تشده اس پخش

 يآسيا يدر کشورها سيلين متيرئوس مقاوم به ولوکوکوس اياستاف
 يامريكا در درصد، ۷۰ از بيش و تايوان كره چين، نظير يشرق
 ۵۰ حدود ايران در و درصد ۲۰ اروپا درصد، در ۵۰ ش ازيب يشمال

از خانواده  کيوتيب يآنتک ي، سيلين متي. باشد يم درصد
 نسبت و شده ساخته يمصنوع نيمه صورت بهاست که  ها نيليس يپن

نسبت  آمده به وجودمقاومت  .است از مقاومنيليس يپن يها ميآنز به
رئوس مقاوم به ولوکوکوس اياستاف يها هيدر سو سيلين متيبه 
به  ياتصال ياختصاص ک پروتئينيد يق تولياز طر سيلين متي

 يها کيوتيب يآنت كه نسبت به است ١PBP2aنام  به  نيليس يپن
 با PBP2aپروتئين  دارد. يضعيف بسيار ياتصال تمايل يبتاالكتام

 يژن رو نيا کهمعلوم شده  و شود يم يرمزگذار mecAژن 
 در و دارد قرار SCCmec٢  .نام به يمتحرک يکيژنت عناصر

  .دارد وجود مقاوم يها سويه كروموزوم

                                                
1 Penicillin Binding Protein 2a 
2 Staphylococcal Cassette Chromosome mec 

 به نسبت کنند يم پيدا فونتع ٣MRSAبا  كه يبيماران

 در يتر يطوالن مدت شوند يم يعفون ٤MSSAبا  كه ييها آن

 عفونت ،گردد يمن امر باعث يکه ا شوند يم يبستر ها مارستانيب

 شرفت کند ويپ آندوكارديت يا يباكتريم يسو بهشتر يب ها آن

شتر يب ها در آن نيز يكليو ينارساي نظير ،عوارض حاصل از عفونت
 MRSAبيماران با عفونت  بين در ريوم مرگ ميزان .افتد يماتفاق 

  .)٣(است  MSSAبيماران با عفونت  از بيش يدار يمعن طور به
وسنتز يبر ب مؤثر يها کيوتيب يآنتاز  يکين يسيفسفوما

 يياز مراحل ابتدا يکياست که با مهار  ييايکان باکتريدوگليپپت
د و يک اسيل مورامياست شدنانکان، از ساخته يدوگليساخت پپت

 يکرده و باعث حساس شدن باکتر يريکان جلوگيدوگليپپت تاًينها
، شود يم يعيط طبيدر شرا يزسلوليو ل يبه فشار اسمز

ف بوده که در کنترل يع الطيوس کيوتيب يآنتک ين يسيفسفوما
ز حساس يلوکوکوس اورئوس مقاوم و نياز استاف يناش يها عفونت

ن يسيفسفوما توأمکاربرد  نيچن هم باشد يمکارا  سيلين متيبه 
شده  ها آن ييش کارايگر باعث افزايد يها کيوتيب يآنتهمراه با 

  .)۶- ۴(است 
 ايران، در که باشد يم نعناع خانواده گياهان از ييک شنآوي

 خواص و از کند يمرشد  يبوم طور به پاکستان و افغانستان

 يبرا آويشن. است برخوردار ضدالتهاب و ضداسپاسم ،کيسپت يآنت
 و بوده مفيد يخواب يب و يخستگ ،يافسردگ درمان اعصاب، تقويت

 ضد ،يميكروب ضد خاصيت يدارا گياه است. اين آور نشاط همچنين
 رفع يبرا جوشانده صورت به آن مصرف و بوده يانگل ضد و يقارچ

 ،سرفه اهيس ،يگوارش يها يناهنجار سرفه، برونشيت، نفس، يتنگ
 اثرات يدارا . آويشن)٧( شود يم پيشنهاد زكام و سردرد سرگيجه،

 در يفنل کيباتتر حضور به اثر اين که باشد يم يميکروب ضد
 اسانس در يفنول مواد مقدار هرچقدر .است مربوط شنيآو اسانس

 مواد اين .بود خواهد بيشتر اسانس يميکروب ضد خواص باشد، باالتر

 در شني. آوباشند يم و تيمول موليپاراس اوژنول، کارواکرول، شامل
 يرو آن راتيتأث و بوده مؤثر يعفون يها يماريب درمان

  .)۱۰- ۸(است  دهيرس اثبات به مقاوم يها استافيلوکوک
 کيوتيب يآنتاثرات  يهدف از پژوهش حاضر بررس

 يها جدايه يبر رو توأم صورت بهشن ين و اسانس آويسيفسفوما
با  احتماالًتا  باشد يم سيلين متيلوکوکوس اورئوس مقاوم به ياستاف

ب، بتوان از ين دو ترکياز ا توأممثبت استفاده  راتيتأثمشاهده 
 کيسپت يآنتبات مؤثر يد ترکيتول منظور به ها آنر مناسب يمقاد

  استفاده کرد.
  

                                                
3 Methicillin Resistant Staphylococcus aureus 
4 Methicillin Sensitive Staphylococcus aureus 
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  ها روش و مواد
  :نمونه يآور جمع -الف 

 يها نمونهاز  آمده دست بهلوکوکوس اورئوس ياستاف يها جدايه 
 يموردبررس ن مطالعهيبود، در ا شده يآور جمعکه  يو انسان يوانيح

تا  ۱۳۸۹ خردادماه يدر فاصله زمان يوانيح يها جدايهقرار گرفت. 
 يه اطراف دهان سگ جداسازياز پوست ناح ۱۳۹۱ مردادماه

از  ۱۳۹۰ آذرماهرماه تا يت يدر فاصله زمان يانسان يها جدايهد. يگرد
 يها مارستانيببه  کننده مراجعهماران يب ترشحاتو زخم  يها نمونه
 نييتع. شد يه جداسازياروم يدانشگاه علوم پزشک يدرمان يآموزش

 يزيآم رنگاستاندارد شامل  يها روشاستفاده از  با ها جدايه تيهو
و  DNaseسالت آگار،  توليمان طيدر محرشد  کاتاالز،گرم، تست 

 ها جدايه مقاومت نييتع يبرا. شد انجام يا لوله و يالم گواکوالز
 به نسبت ها جدايه تيحساس نييتع روش از سيلين متي به نسبت

 يحاو ينوارها منظور نيا به. شد استفاده نيلياگزاس کيوتيب يآنت
 ۲۵۶ تا ۰۱۵/۰ غلظت دامنه در( نيلياگزاس يغلظت بيش
 دستورالعمل طبق)  Himedia, India) ( (HiComb) کروگرميم

با روش کشت  يقرار گرفت. ابتدا باکتر مورداستفاده سازنده شرکت
-Merckنتون آگار (يط مولرهيمح يت حاويدر سطح پل يچمن

Germany در  يقه نگهداريدق ۱۵ يال ۵) کشت داده شد. پس از
ط کشت جامد ين در سطح محيليشگاه، نوار اگزاسيآزما يدما
ساعت گرمخانه  ۲۴شد. بعد از  قرار داده يه تحت بررسيجدا يحاو

، حداقل غلظت بازدارنده گراد يسانتدرجه  ۳۷در  يگذار
د و يقرائت گرد شکل يضيببا مشاهده هاله عدم رشد  کيوتيب يآنت
موجود جهت انجام  يها نمونهن ين از بيليه مقاوم به اگزاسيجدا ۴۶
  .)۱۲, ۱۱(قرار گرفتند  مورداستفاده يشات بعديآزما

د و حداقل غلظت رش مهارکنندهن حداقل غلظت ييتع –ب 
  :نيسيکشنده فسفوما

رشد و حداقل غلظت کشنده  مهارکنندهحداقل غلظت 
 طور بهن شد. ييتحت مطالعه تع يها جدايه در موردن يسيفسفوما

 ۱ن در دامنه يسيفسفوما کيوتيب يآنتدو برابر از  يها رقتخالصه 
نتون براث يط کشت مولرهيدر مح تريل يليمدر  کروگرميم ۱۲۸ –

ح يتلق يباکتر CFU/ml۱۰۶ ×۵/۱با  ه ويته شيآزما لولهدر هشت 
، گراد يسانتدرجه  ۳۷در  يساعت گرمخانه گذار ۲۴د. بعد از يگرد
قرار گرفته و  يموردبررس يچشم طور بهکدورت  ازنظر ها لوله

شود (فقدان کدورت)  يکه باعث مهار رشد باکتر ين رقتيکمتر
ه يهر جدا در مورد ٥ MICحداقل غلظت بازدارنده رشد عنوان به
ط يمح يتر رويکروليفاقد کدورت پنج م يها لولهن شد. از ييتع

TSA )Scharlau Chemie( که  يکشت داده شد. حداقل رقت

                                                
5 Minimal inhibition of concentration 

 طيدر مح يباکتر يل کلنيشبانه مانع تشک يپس از گرمخانه گذار
نظر  در ٦MBCحداقل رقت کشنده  عنوان به شد يمکشت جامد 
اگر حداقل غلظت بازدارنده  يمطالعات قبل بر طبقگرفته شد. 

ا يلوکوکوس اورئوس کمتر يه استافيهر جدا يبرا کيوتيب يآنت
شتر از يه حساس و بيباشد جدا تريل يليمدر  ميکروگرم ۳۲ يمساو

  .)۱۴, ۱۳( شود يمن مقدار مقاوم در نظر گرفته يا
رشد و حداقل غلظت  مهارکنندهن حداقل غلظت ييتع –ج 

  :شنيکشنده اسانس آو
رشد و حداقل غلظت  مهارکنندهن حداقل غلظت ييتع يبرا

 يمتوال يها رقتران ) از يا –چ اسانس يبار(شن يکشنده اسانس آو
ط کشت مولر يشن در محياسانس آو يحجم درصد ۲۰از غلظت 

 منظور به) ( (Merck ۸۰ن يتوئ درصد ۰۰۲/۰ ينتون براث حاويه
ب که در ين ترتي) استفاده شد، بديت اسانس روغنيش حالليافزا

دو برابر از اسانس در دامنه غلظت  يمتوال يها غلظتهشت لوله 
 هيط کشت تهياز اسانس در مح ي/ حجميحجم درصد ۱۰-۰۷۸/۰
و در  حيتلق يباکتر CFU/ml۱۰۶× ۵/۱ با ها لوله از کي هر. شد
شد.  يساعت گرمخانه گذار ۲۴به مدت  گراد يسانتدرجه  ۳۷

ط کشت يجاد کدورت در محيچون افزودن اسانس خود باعث ا
 ي) اسانس با بررسMICحداقل غلظت بازدارنده رشد ( شد يم

پنج  يتحت بررس يها لوله هياز کل نيبنابرانشد،  ريپذ امکانکدورت 
ط کشت جامد کشت داده شد و حداقل رقت يمح يتر رويکروليم

  .)۱۰, ۹(د ين گردييشن تعي) اسانس آوMBCکشنده (
ن و اسانس يسيفسفوما توأم يياياثرات ضد باکتر يبررس -د

 :شنيآو
ن و يسيفسفوما توأم يياياثرات ضد باکتر يبررس منظور به

ط کشت مولر ياز اسانس به مح يمختلف يها غلظتشن ياسانس آو
 يساز قيرقبا روش  ۸۰ نيتوئ درصد ۰۰۲/۰ ينتون براث حاويه

مختلف اسانس  يها غلظت تيدرنهاو  اضافه شد دو برابر يمتوال
از  تريل يليمک يد، سپس يه گرديته تريل يليمک يشن در حجم يآو

 تواند يمکه  ي(غلظت بالفاصله کمتر از غلظت MBCغلظت تحت 
اضافه  ها لولهه ين به کليسيفسفوما کيوتيب يآنترا بکشد) از  يباکتر

در  ح شد ويتلق يباکتر CFU/ml ۱۰۶ ×۵/۱با  ها رقته يشد. کل
شد. پس از  يگرمخانه گذار گراد يسانتدرجه  ۳۷ طول شب در

متفاوت  يها غلظتدر حضور  کيوتيب يآنت MBC يزمان کاف يط
  د.ين گردييشن تعياسانس آو

  
  ها افتهی

                                                
6 Minimal bactericidal concentration 
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لوکوکوس ارئوس ياستاف يها جدايهن مطالعه از يدر ا
 سيلين متيه مقاوم به يجدا ۴۶ ينيبال يها نمونهاز  آمده دست به

در  يوانيه از منبع حيجدا ۲۳و  يه از منبع انسانيجدا ۲۳شامل 
ن يسينسبت به فسفوما ها آنت يزان حساسين مييپژوهش جهت تع

لوکوکوس اورئوس مقاوم به يه استافيجدا ۴۶استفاده شد. از 
 يها غلظت يتمام به) نسبت درصد ۱۵ه (يهفت جدا سيلين متي

) مقاوم درصد ۲ه (يک جداين حساس و يسياز فسفوما موردمطالعه
نکه اگر حداقل غلظت بازدارنده يگرفتن ا در نظربودند. با 

لوکوکوس ارئوس يه استافيهر جدا ين برايسيفسفوما کيوتيب يآنت
ه حساس يباشد، جدا تريل يليمکروگرم در يم ۳۲با  يا مساويکمتر 

ه ين مقدار باشد جدايشتر از ايب که يدرصورتن و يسيبه فسفوما
 درمجموع نيبنابرا، شود يمگرفته  در نظرن يسيمقاوم به فسفوما

) حساس درصد ۵/۵۶ه (يجدا ۲۶) مقاوم و درصد ۵/۴۳ه (يجدا ۲۰
  ن در نظر گرفته شدند.يسيبه فسفوما

 سيلين متيلوکوکوس اورئوس مقاوم به يه استافيجدا ۴۶ن ياز ب
ت کامل به يل حساسيه به دليهفت جدا قرار گرفت يموردبررسکه 

ل مقاومت کامل نسبت به همه يه به دليک جداين و يسيفسفوما
ن ييتع ين برايسيفسفوما کيوتيب يآنتاز  يتحت بررس يها غلظت

  و اسانس از محدوده مطالعه خارج شدند. کيوتيب يآنت توأماثر 
 يها رقته با استفاده از يجدا ۳۸ ين مطالعه برايدر ا

ن حداقل غلظت کشنده ممکن يي، تعکيوتيب يآنتاز  مورداستفاده
) درصد ۱/۴۲( جدايه ۱۶ يحداقل غلظت کشندگ کهيشد. بطور

 ۶۴ ) برابردرصد ۷/۲۳ه (ي، نه جداتريل يليم/ کروگرميم ۱۲۸معادل 
کروگرم / يم ۳۲برابر  )درصد ۹/۷ه (ي، سه جداتريل يليمکروگرم/ يم
، تريل يليمکروگرم / يم ۱۶ ) برابردرصد ۶/۲ه (يک جداي، تريل يليم

ه يو هفت جدا تريل يليمکروگرم / يبرابر م ۸) درصد ۳/۵ه (يدو جدا
  .)۱تر بود (نمودار ي/ ل کروگرميم ۴) برابر درصد ۴/۱۸(

 

  نيسيفسفوما کيوتيب يآنتلوکوکوس ارئوس نسبت به ياستاف يوانيو ح يانسان يها جدايهحداقل غلظت کشنده  :)1(نمودار 
  

با  توأمو  ييتنها بهشن يمختلف آو يها غلظت يکروبياثر ضد م
 در نمودار شماره دو آورده شده است. ها آنسه ين و مقايسيفسفوما

) حداقل غلظت سيلين متين (يليه مقاوم به اگزاسيجدا ۴۶از 
ه يجدا ۱۵ ي، برادرصد ۱۰ه يجدا ۱۱ يشن برايکشنده اسانس آو

 ۲۵/۱ه يچهار جدا ي، برادرصد ۵/۲ه يجدا ۱۲ ي، برادرصد ۵
 ۳۱۲/۰ه يدو جدا يو برا درصد ۶۲۵/۰ه يدو جدا ي، برادرصد
آمد و در مورد  به دستاز اسانس  ي/حجمينسبت حجم درصد

  نبود. درصد ۱۵۲/۰ ها جدايهاز  کي چيه

شن معلوم ياسانس آون و يسيفسفوما ييافزا هماثر  يدر بررس
ن مرحله که در يدر ا يه تحت بررسيجدا ۳۸ان يد که از ميگرد

غلظت  و حداقلن يسيحداقل غلظت کشنده فسفوما يمراحل قبل
بود، در  شده مشخص ها آن يبرا ييتنها بهشن يکشنده اسانس آو

در  ييافزا هماثر  يشن داراياسانس آو ها جدايه از درصد ۴/۹۷مورد 
 درصد ۶/۲و تنها در  ن بوديسيفسفوما کيوتيب يآنتبا  يهمراه
  ).۲مشاهده نشد (نمودار  ييافزا هماثر  ها جدايه
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ر غلظت کشنده اسانس در حضور يسه با مقادي) در مقارنگ يآب(نقاط  ييتنها بهشن را ير حداقل غلظت کشنده اسانس آويمقاد :)2(نمودار 
، غلظت شود يم. هم چنان که مشاهده دهد يم) را نشان  رنگ ينارنجنقاط (ه يهر جدا ين برايسيفسفوما کيوتيب يآنتاز  Sub-MBC يها غلظت

 افته است.يکاهش  شدت به کيوتيب يآنتکشنده اسانس در حضور 
  

ن، يسيت نسبت به فسفومايزان حساسيم ازلحاظ نيچن هم
با  ين در همراهيسياز فسفوما توأمشن و استفاده ياسانس آو
 يدار يمعنتفاوت  يو انسان يوانيح يها جدايهن يشن بياسانس آو

  .P= 0.498( (P=0.737 ) (P=0.639 )(وجود نداشت 
  
  يریگ جهینتو  بحث
و مناسب  مؤثر کيوتيب يآنتک ين يسيفسفوما کيوتيب يآنت 

ز ين پس از تجويسيمختلف است. فسفوما يها راهز از يتجو يبرا
و پس از  شود يممختلف جذب  يها بافتدر  يخوب بهک يستميس

واره عروق، پروستات، ي، دها هيکلورود در بدن با غلظت باال در سرم، 
عات بدن نفوذ ير ماي، قلب و ساينخاع يمغزع ي، استخوان، ماها هير
نرم باعث  يها بافتن در پالسما و يسيفسفوما ي. غلظت باالکند يم

 يها عفونتن دارو شده است و در درمان ياد درمان با ايت زيموفق
  .)۱۵( باشد يم استفاده قابلک يستميو س يموضع

ران است که يا يياهان دارويگ نيتر شده شناختهاز  يکيشن يآو
 ليبه دلشن ياه آويدارد. گ يران مصرف فراوانيا يدر طب سنت

مثل  يکروبيف ضد ميع الطيو وس يار قويبس يها اسانسداشتن 
 مولي، ت)P-cymene(من ي، پاراس)Carvacrol(کارواکرول 

)Thymol(نالول ي، ل)Linalool( نئول يس و)Syneol (يدارا 
که  باشد يمو ضد نفخ  ييايو ضد باکتر يکروبيضد م ييخواص دارو

استفاده  يجهت درمان سرماخوردگ يقو يدارو عنوان بهاز آن 
  .)۹( شود يم

 کيفارماکولوژ و ييايباکتر ضد مناسب خواص به توجه با
شن که ياه آويگ ييايو ضد باکتر ييخواص دارو و نيسيفسفوما
مقاوم به  يها يباکتر يرو يعيطب کيوتيب يآنتک يمانند 

 يباال مقاومت به توجه و با کند يممختلف اثر  يها کيوتيب يآنت
 از ياريبس به نسبت سيلين متي به مقاوم اورئوس لوکوکوسياستاف

  .ديگرد يحاضر طراح مطالعه ج،يرا يها کيوتيب يآنت
 سال نيو در هم همکاران و Shittu يالديم ۲۰۱۱ سال در

Ching-Lanlu هيجدا ۶۹ يرو بر بيترت به مطالعه با همکاران و 
 اورئوس لوکوکوسياستاف هيجدا ۱۰۰ و اورئوس لوکوکوسياستاف
 به نسبت ها نمونه يتمام تيحساس ،سيلين متي به مقاوم

 يجزن ينيحس يشمس ۱۳۹۳ سال در. دادند نشان را نيسيفسفوما
 استافيلوکوکوس يبالين ايزوله ۴۳از  که دادند نشان و همکاران

 جدا يانسان ينيبال يها نمونه از که سيلين متي به مقاوم اورئوس
 نيسيفسفوما به نسبت ها جدايه درصد ۲/۴۴ مجموعاً بودند شده
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 به توجه با نيمحقق نيا. بودند حساس درصد ۸/۵۵ و مقاوم

 در اطياحت کاربرد لزوم ،يبررس تحت يها جدايه يباال مقاومت
 نيا از توأم استفاده زيو ن ييتنها به نيسيفسفوما يريکارگ به
 بر مؤثر يکروبيضدم باتيترک ريسا در کنار کيوتيب يآنت

 نمودند خاطرنشان را سيلين متي به مقاوم ارئوس لوکوکوسياستاف
)١٦(. 

 يمحمدمهد توسط يشمس ۱۳۹۲ سال در که يا مطالعه
 شنيآو اسانس يکروبيضدم ريتأث نشانگر گرفته انجام دالل سلطان

 سيلين متي به مقاوم اورئوس لوکوکوسياستاف يها سويه يرو بر
. است بوده يشگاهيآزما طيشرا در ييغذا مواد از شده يجداساز

 يبر رو يرازيش شنيآو اسانس که داد نشان ها افتهي نيا
 کيوتيب يآنت نيچند به مقاوم يها اورئوس لوکوکوسياستاف

  .)۹(دارد  ييايباکتر ضد اثر ييغذا مواد از شده يجداساز
 عصاره که داد نشان يحجت محمد يشمس ۱۳۹۱ در سال

. کند يم يريجلوگ ييغذا مواد فاسدشدن از شنيآو مانند ياهانيگ
 از که اورئوس لوکوکوسياستاف بر را عصاره نيا ييايباکتر ضد او اثر

 ضد ماده انتشار روش به است ييغذا مواد در فساد مؤثر عوامل
 داد نشان و کرد يبررس جامد کشت طيمح در سکياز د يکروبيم

دارد  اورئوس لوکوکوسياستاف رشد بر يبازدارندگ اثر عصاره که
)۱۰(.  

 کيوتيب يآنتش رو که اثر يج حاصل از مطالعه پينتا
لوکوکوس اورئوس مقاوم ياستاف يها جدايه يبر رو ن رايسيفسفوما

 يها نمونهانسان و  ينيبال يها نمونهکه از  سيلين متيبه 
ن حداقل غلظت ييبه تع و منجروان انجام گرفت ياز ح آمده دست به

ن يسيفسفوما کيوتيب يآنتمهارکننده رشد و حداقل غلظت کشنده 
نسبت به  يموردبررس يها جدايه يمقاومت باال دهنده نشاند، يگرد
ن بود. چنانکه مقاومت نسبت به يسيفسفوما کيوتيب يآنت
ده است يرس ها جدايهاز  درصد ۵/۴۳ن به يسيفسفوما کيوتيب يآنت
 کيوتيب يآنتن ياستفاده از ا يبرا يزنگ خطر تواند يمن يو ا
  باشد. ييتنها به

 يرو بر آن ريتأث و شنيآو اسانس يرو بر حاضر مطالعه در
 که ديگرد معلوم سيلين متي به مقاوم يها اورئوس لوکوکوسياستاف

 رشد از مانع تواند يممختلف  يها غلظتدر  شنيآو اسانس
  ).۲ نمودار(شود  سيلين متي به مقاوم يها اورئوس لوکوکوسياستاف

 اسانس ييافزا هم اثرات رو شيپ مطالعه در تأمل قابل نقطه
 جينتا به توجه با که است نيسيفسفوما کيوتيب يآنت و شنيآو
 درصد ۴/۹۷در  فوق بيترک دو نيب ييافزا هم اثرات ،آمده دست به

  .دارد وجود يبررس تحت يها جدايه
) درصد ۴/۹۷( هيجدا ۳۷ در مورد يموردبررس هيجدا ۳۸ از

د که با يمعلوم گرد و ديرس اثبات به دارو و اسانس ييافزا هم ريتأث
 کيوتيب يآنت ريتأثزان يم توان يمب ين دو ترکياز ا زمان هماستفاده 
تحت  يها غلظتش داده و در يافزا ها جدايه ين را رويسيفسفوما
شن اثر يز همراه با اسانس آوين نيسيفسفوما کيوتيب يآنت يکشندگ
) درصد ۶/۲( هيجدا کي مورد م دريرا شاهد باش يخوب يکشندگ

 توان يم آمده دست به جينتا به توجه با. نشد مشاهده ييافزا هم اثر
 را بيترک دو نيا همزمان کاربرد يليتکم و شتريب مطالعات انجام با
 باتيترک ونيفرموالس در حداقل يکروبيم ضد مواد عنوان به

  .نمود شنهاديپ يموضع
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Abstract 
Background & Aims: Most of the methicillin resistant S.aureus isolates are resistant to many other 
antibiotics as well, so they can cause refractory infections. Therefore monitoring and control of these 
resistant isolates is always a necessity. Phosphomycin is an extended-spectrum antibiotic that inhibits 
synthesis of bacterial cell wall peptidoglycan and is helpful for controlling methicillin resistant 
S.aureus infections. However, because of bacteria’s ability of resisting to antibiotics and adaption and 
survival in antibiotic-containing environments, studies for finding of natural antibacterial compounds 
for treatment of such infections is essential Antibacterial effects of  thymus vulgaris on Methicillin 
resistant S.aureus has already  been shown. In this study the in vitro effects of phosphomycin along 
with thymus vulgaris essential oil on methicillin resistant S.aureus isolates were investigated. 
Materials & Methods: Forty six Methicillin resistant S.aureus isolates from clinical specimens were 
obtained. Minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration of 
phosphomycin was determined by serial dilutions of antibiotic in broth with concentrations ranging 
between 0.25-125 mg/L for each isolate. Also minimum bactericidal concentration of essential oil was 
obtained by adding 10-0.078 V/V of it in broth medium.  The effect of antibiotic along with essential 
oil was measured by adding different concentrations of essential oil in Mueller-Hinton broth medium 
in the presence of sub-MBC doses of antibiotic then by adding 1/5 × 106 CFU of each isolate and 
incubating test tubes overnight in 37° C. Minimum inhibitory concentration of phosphomycin along 
with thyme essential oil was determined for each isolate. 
Results: Out of 46 isolates of methicillin-resistant S.aureus, 15% were sensitive to all investigated 
concentrations of phosphmycin and 2% were resistant, in total 43.5% of isolates were considered as 
resistant and 56.5% as sensitive. Isolates were sensitive to different concentrations of thyme essential 
oil. Synergism has been observed in 97.4% of isolates between phosphomycin and thyme essential oil, 
in respect of their antibacterial effects. 
Conclusion: Regarding to the antimicrobial effects of thyme essential oil and synergistic effect of it 
with phosphomycin on most of the methicillin resistant isolates, more investigations for using this 
combination as an effective antimicrobial agent at least in topical antimicrobialgents formulations is 
advised. 
Keyword: Staphylococcus aureus, phosphomycin, Thymus vulgaris essential oil, Antimicrobial effects 
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