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DOI:  

Background and Aims: Staphylococcus aureus infection needs long-term treatment 

with antibiotics which may cause adverse effects on many body organs and antibiotics 

resistance. Therefore, the use of natural and herbal compounds has been under 

consideration. 

Materials and Methods: In the present study, the effects of sunflower (Helianthus 
annuus) and sesame (Sesamum indicum) oils were assessed on S. aureus growth 

regarding zone of inhibited growth (Antibiogram test), Minimum Inhibitory 

Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC). 

Results & Discussion: considering antibiogram test, there was a statistically 

significant difference between sesame and sunflower oil (72 hours ozonate) and pure 

sesame and sunflower oils and ciprofloxacin antibiotic, as well as negative control 

distilled water after 24 and 48 hours (P≤0.05). The results showed that antibiotic, 

ozonated water, ozonated sesame and sunflower oils had 12, 8, 4, and 3 mm inhibition 

zones after 24 hours on S. aureus bacteria, respectively. The MBC and MIC values of 

ozonated sunflower and sesame oil on S. aureus were 0.064, 0.032, 0.322 and 0.008 

mg/mL, respectively.  

Sesame and sunflower oils can be used as inhibitors of the growth of S. aureus in 
pharmaceutical formulations such as wound and burn healing ointments. 
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 (.Sesamum indicum L) و کنجد (.Helianthus annuus L) های آفتابگردانضدباکتریایی روغن خواص

 در شرایط آزمایشگاهی استافیلوکوکوس اورئوسشده روی باکتری ازونه
 

 3، شهرام آرمیده*2، محمود پوریوسف میاندوآب1سپیده یوسفی

 یرانا یه،اروم ی،دانشگاه آزاد اسالم یه،واحد اروم یه،دانشکدة علوم پا شناسی،یستگروه ز .1
 یرانا یه،اروم ی،دانشگاه آزاد اسالم یه،واحد اروم یه،دانشکدة علوم پا ی،گروه زراعت و اگرواکولوژ .2

 یرانا یه،اروم یه،دانشگاه اروم ی،دانشکده کشاورز ی،پزشک یاهگروه گ .3

 اطالعات مقاله
 

 

 

 

 

 چکیده

 مقاله ۀتاریخچ

 12/08/1397 :دریافت

 17/04/1398 پذیرش:

 01/06/1398 :یننالآ انتشار

 موضوع:
(یکیوتیب ی)آنت یستیمقاومت پادز  

IJMM1398;13(2): 132-136 

 درمان طوالنیو  ((Staphylococcus aureus استافیلوکوکوس اورئوسزایی باکتری بیماری با توجه به :زمینه و هدف

استفاده از ، دشوها میبیوتیکآنتی باکتری به و مقاومت های بدناثرات سوء روی ارگان که موجبها بیوتیکآنتیبا مدت آن 

 است.مورد توجه ترکیبات طبیعی و گیاهی 

 (Sesamum indicum) و کنجد(Helianthus annuus) های آفتابگرداندر مطالعه حاضر اثرات روغن :کارروش و مواد

 تغلظ حداقلبیوگرام( و آزمون از نظر قطر هاله عدم رشد )آنتی استافیلوکوکوس اورئوسساعته در رشد باکتری  72شده ازونه

 بررسی شد. کشندگی غلظت و حداقل بازدارندگی

کنجد و ساعته( با روغن  72های کنجد و آفتابگردان )ازونه در بررسی قطر هاله مهاری رشد بین روغن :و بحث هایافته

ساعت  48و  24آب مقطر بعد از  کنترل منفیهمچنین دیسک  و بیوتیک سیپروفلوکساسینآفتابگردان خالص و دیسک آنتی

بیوتیک، آب ازونه، روغن کنجد و آفتابگردان ازونه به ترتیب . نتایج نشان داد آنتی(P ≥ 05/0) مشاهده شد داریاختالف معنی

 و MBC مقادیر دارند. استافیلوکوکوس اورئوسساعت روی کشت باکتری  24متر قطر هاله عدم رشد بعد از میلی 3و  4، 8، 12

MICو  032/0، 032/0، 064/0به ترتیب س اورئوس استافیلوکوکوهای آفتابگردان و کنجد ازونه روی باکتری حاصل از روغن

توانند به عنوان عامل بازدارنده از رشد این باکتری های کنجد و آفتابگردان ازونه میلیتر حاصل شد. روغنگرم بر میلیمیلی 008/0

 های دارویی نظیر پماد ترمیم زخم و سوختگی مورد استفاده قرار گیرند. در فرموالسیون

 بیوگرامآنتی تست ، استافیلوکوکوس اورئوس، روغن آفتابگردان ازونه، روغن کنجد ازونه کلمات کلیدی:

 

 برداری، توزیع و نشر برای استفاده غیرتجاری با ذکر منبع آزاد است.دسترسی آزاد؛ کپی: شناسی پزشکی ایرانمجله میکروب ©رایت کپی

 :مسئول ۀنویسند
 محمود پوریوسف میاندوآب

دانشکدة علوم  ی،اگرواکولوژگروه زراعت و 
 ی،دانشگاه آزاد اسالم یه،واحد اروم یه،پا

  یرانا یه،اروم

 پست الکترونیک:

Pooryousefm@yahoo.com 

مهمقد
زای گرم های بیماریازگونه استافیلوکوکوس اورئوس باکتری 

کند، همولیز ایجاد دار رشد میاست که روی محیط آگار خون مثبت

 ینیب یا پوست عادی فلور شکل به است ممکن باکتری این کند.می

های ساده پوستی از عفونت ،عفونتایجاد  باشد و در داشته وجود

های گرفته تا بیماری آبسه و مژهگل کفگیرک، کورک، دانه،جوش مانند

اندوکاردیت،  استئومیلیت، مننژیت، پنومونی، تهدیدکننده زندگی مانند

به  استافیلوکوک اورئوس .نقش دارد سمیسپتی سمی وسندرم شوک

ههای بیمارستانی بعامل شایع ایجادکننده عفونت پنجعنوان یکی از 

 .(2،1)های زخم پس از جراحی است ویژه عفونت

ر تواند از طریق توانایی تکثیها میاستافیلوکوکزایی بیماری

تولید همین طور از طریق  های بدن وانتشار گسترده در بافت و

 بعضی از این مواد آنزیم و .باشد مواد خارج سلولی یتعداد زیاد

های عفونی در درمان زخم .(3)هستند تعدادی دیگر توکسین 

شود، به دلیل مقاومت ها استفاده میبیوتیکبیشتر از آنتی

ر های زیادی که بها و با توجه عوارض جانبی و آسیببیوتیکآنتی

های گیاهی مانند توان از جایگزین، می(4-6)های بدن دارند ارگان

ها ها، پودرها، پمادها و عوامل فیزیکی مانند اشعهها، عصارهروغن

روغن آفتابگردان شامل نظیر گاما، بتا و گاز ازون استفاده کرد. 

لنیوم حاوی س و با اولئیک باال چندگانهو  یگانه غیراشباعهای چربی

 پزشکی ایران یشناسکروبیممجله 

 1398خرداد و تیر  ـ 2 شماره ـ 13سال 
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و خواص ضدالتهابی قلبی  کاهش خطر مشکالت به خاطراست که 

  .(7) کاربرد دارد

به دلیل  در روغن کنجد العادهاکسیدانی فوقخواص آنتی

با است که  سیزامول و سیزامین شیمیایی ةوجود دو ماد

 ندکمیرسانند مقابله ها آسیب میآزادی که به سلول هایرادیکال

 ضدباکتریاییهای مختلف خواص ضدالتهابی و . نتایج پژوهش(8)

تراپی از ازون (.8، 9)دهد های کنجد و آفتابگردان را نشان میروغن

به عنوان یک روش و راهکار جدید به منظور جایگزینی 

. در همین راستا، در این (9) توان استفاده کردها میبیوتیکآنتی

-وغنراستافیلوکوکوس اورئوس با تحقیق اثر بازدارندگی از رشد 

شده در شرایط آزمایشگاهی بررسی آفتابگردان و کنجد ازونههای 

 شد.

 هاروشمواد و 
پژوهش حاضر در آزمایشگاه کنترل کیفی دانشکدة دامپزشکی 

و  های کنجدانجام شد. روغن 1397دانشگاه آزاد ارومیه در بهار 

تهیه و با دستگاه پویش فردا  فناور از واحد زیستخالص  آفتابگردان

گرم بر  1لیتر و خروجی ازون  1ا میزان ورودی اکسیژن بساز ازون

درجه سلسیوس ازونه شد. این  15ساعت در دمای  72به مدت  ،ساعت

شده و آماده از آزمایشگاه به صورت شناسایی ATCC 29213باکتری با 

های حاوی محیط کشت برین هارت میکروبیولوژی دانشگاه در پلیت

رای بو کشت مجدد تحویل گرفته شد.  سازیاینفیوژن آگار برای آماده

شده از محلول دی متیل سولفو های خالص و ازونهسازی روغنرقیق

سازی سریالی برای هر دو روغن درصد استفاده شد. رقت 10اکسید

گرم انجام شد. میلی 001/0تا  128/0خالص و ازونه در هشت غلظت از 

در محیط کشت نوترینت آگار مورد  اورئوس استافیلوکوکوس باکتری

. یدآ به دست تک یا ایزوله هایپرگنه کشت مجدد و تازه قرار گرفت تا

. شدند گذاریخانهگرم درجه سلسیوس 37±1 شب در یک هاپلیت

 هلول یک به استریل حلقوی آنس با شدهایزوله پرگنه 5 یا 4 سپس

 لاستری فیزیولوژیکی سالین از لیترمیلی 5 حاوی استریل آزمایش

 آزمایش لوله یک شد. در داده ورتکس تکان با خوبیبه منتقل شد و

 ورتکد سپس. شد ریخته فارلند مک نیم محلول از لیترمیلی 5 دیگر

 شمیچ صورت به فارلند مک نیم لوله کدورت پرگنه با محتوی سالین

 625مقایسه شد. کدورت سالین با دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 

باشد. این کدورت  1/0تا  08/0نانومتر کنترل شد. جذب نوری باید بین 

 (.10) باکتری است cfu/ml 5/1×810معادل 

 

 

 آزمایش انتشار دیسکنحوه 
ساعته از  24برای انجام آزمایش انتشار روی دیسک ابتدا کشت 

با استفاده از  که لیتر بودباکتری در هر میلی 610باکتری که حاوی 

س سپ .مولر هینتون آگار تلقیح شدمحیط کشت سواپ سترون روی 

هر میکرولیتر از 10متر که با میلی 6های بالنک سترون به قطر دیسک

ساعته و هر کدام از  72های کنجد و آفتابگردان ازونه روغنکدام از 

محیط  رویهای کنجد و آفتابگردان خالص به صورت جداگانه روغن

برای کنترل مثبت از . شده گذاشته شدمولر هینتون آگار تلقیح تکش

و برای کنترل  گرممیکرو 5 سپیروفلوکساسینبیوتیک دیسک آنتی

 03/0 ازا مارهیدر تمام ت های بالنک سترون استفاده شد.منفی از دیسک

بعنوان   Dimethyl sulfoxide  (DMSO) دیسولفوکسا لیمت یدرصد د

به  سلسیوسدرجه  37±1ها در سپس پلیت. دیحالل استفاده گرد

-خانهزمان گرمبعد از اتمام . گذاری شدخانهگرمساعت  48و  24 مدت

های مورد شده در اطراف دیسکقطر هاله عدم رشد تشکیل ،گذاری

گیری و گزارش اندازه کولیسآزمایش در زیر نور مطالعه و با استفاده از 

 .(10) شد

(MIC)بازدارندگی  غلظت حداقل تعیین آزمایش
 و حداقل 

 کشندگی غلظت
(MBC) 

-اکتریبهینتون براث و سوسپانسیونی از محیط کشت مولرابتدا   

محیط لیتر میلی 160سپس به میزان و  ها به طور جداگانه تهیه شد

لیتر از هر کدام از میلی 10لیتر باکتری، میلی 20مولر هینتون براث، 

، به شدههای آفتابگردان و کنجد )که به صورت خالص و ازونهروغن

تهیه شد. سپس از مخلوط  صورت جداگانه در چهار مرحله آزمایش(

در هشت  های پلیتبه داخل چاهکیک میکرولیتر با سمپلر  حاصل

در شدن ها بعد از مخلوطتزریق شد. پلیت غلظت و در هشت خانه

بعد  .ندگذاری شدخانهگرمساعت  24به مدت  سلسیوسدرجه  1±37

 ای از انکوباتور خارج و مشاهده شدند.خانه 96های ساعت پلیت 24از 

ها رشد یا عدم رشد باکتری و میزان کدورت ایجادشده در داخل چاهک

 که غلظتی کمترین از تعبارت اسکه  MICتعریف  بررسی شد. طبق

 رتوارزیابی به این ص نحوه شود،می ریک باکتی رشد از ممانعت باعث

 به نشد، اهدهگونه کدورتی مشکه در آن هیچ چاهکین آخری که بود

مواد داخل هر   MBCتعیین به منظور .دگرفته ش در نظر MIC عنوان

های شفاف روی پلیت حاوی محیط نوترینت آگار کشت یک از چاهک

طبق تعریف کمترین ها، پلیتگذاری خانهگرمسطحی شد. بعد از 

ه در آن پلیتی کیعنی ، شودمی باکتری رفتنغلظتی که باعث از بین 

 در نظر گرفته شد   MBCبه عنوان ه بودباکتری رشد نکرد گونههیچ

(10.) 

 آزمون آماری تجزیه و تحلیل و
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قطر هاله عدم رشد با استفاده از آنالیز واریانس  تجزیه و تحلیل

 ها با آزمون لونهمگنی واریانس دادهتوکی،  طرفه و آزمون تکمیلییک

نرم درنمودارها انجام شد و ، 22نسخه  SPSSبا استفاده از نرم افـزار 

 شدند.رسم  2016 افزار اکسل

 و بحث  هاافتهی
استافیلوکوکوس هاله عدم رشد تیمارها روی باکتری 

 ساعت 48و  24بعد از  اورئوس

تجزیه آماری حاصل از تأثیر روغن آفتابگردان، روغن کنجد، روغن 

ک بیوتیشده، آب ازونه و آنتیشده، روغن کنجد ازونهآفتابگردان ازونه

به عنوان کنترل مثبت و آب مقطر به عنوان  (CP)سیپروفلوکساسین 

کنترل منفی در ایجاد هاله عدم رشد روی این باکتری اختالف 

، 0.001P=ساعت نشان دادند ) 48و  24داری بعد از معنی

F6,14=344.73( و )=0.001P ،F6,14=257.09)  (. در این 1)جدول

( و Sig=0.514ها محقق شد )فرض همگنی واریانس آزمایش

g=0.149)Siهای آزمایش نرمال بودند و آزمایش دقت (، بنابراین داده

 داشت. 
 

ساعت با آزمون توکی در سطح احتمال  48 و 24بعد از  استافیلوکوکوس اورئوسهاله عدم رشد حاصل از تأثیر تیمارها روی باکتری  قطر. مقایسه میانگین 1جدول 
 داری ندارند(هایی که حروف مشابه دارند، اختالف معنی)ستون 05/0

 باتیترک فیرد
 متر(لىی)م رشد عدم هاله قطر نیانگیم

24 48 

 E 01/0±71/1 E 02/0±17/1 روغن آفتابگردان 1

 E 12/0±71/1 E 11/0±17/1 روغن کنجد 2

 D 21/0±00/3 D 33/0±00/4 شدهروغن آفتابگردان ازونه 3

 C 28/0±00/4 C 44/0±83/4 شدهکنجد ازونه روغن 4

 B 28/0±00/8 B 28/0±00/9 آب ازونه 5

 A 28/0±00/12 A 28/0±83/12 بیوتیک سیپروفلوکساسینآنتی 6

 E0±0 E0±0 آب 7

 

 -توکی  -میانگین دادها به روش مقایسه میانگین )اچ اس دی

tuky-(HSD هایی که حروف مشابه دارند، اختالف انجام شد. ستون

نمایش داده شده است و به  Aداری ندارند و بیشترین اثر با حرف معنی

توکی  -ترتیب کاهش مقادیر از حروف دیگر با توجه به اچ اس دی

 حروف گذاری شد(

در مقایسۀ تأثیر تیمارهای مختلف روی باکتری 

ساعت بیشترین هاله عدم  48و  42بعد از استافیلوکوکوس اورئوس 

متر( میلی00/12±28/0بیوتیک سیپروفلوکساسین )رشد بعد از آنتی

میلی 00/8±28/0متر( مربوط به آب ازونه )میلی 83/12±44/0و )

متر( و بعد از آب ازونه، روغن کنجد ازونه میلی 00/9±28متر( و )

(. 1)جدول متر( است میلی 83/4±44/0متر(، )میلی 28/0±00/4)

خاصیت مهارکنندگی و کشندگی میکروارگانیسم مربوط به خواص 

رد شدن داضدالتهابی ازون است که در روغن قابلیت انباشت و ذخیره

حداقل  شود. نتایجو موجب خواص ضدباکتریایی روغن ازونه می

غلظت کشندگی و حداقل غلظت مهاری تیمارهای مختلف روی 

و 032/0، 032/0، 064/0به ترتیب  سباکتری استافیلوکوکوس اورئو

 لیتر حاصل شد.گرم بر میلیمیلی008/0

های درمانی با موفقیت در برابر عفونتهای مختلف ازونراه

های داخل چشم و واژینیت مورد استفاده قرار مختلف مانند عفونت

های در درمان انواع مختلف بیماری (Oleozon)اند. اولیوزون گرفته

پوستی ناشی از هرپس، میکوباکتریوم، استافیلوکوک، استرپتوکوک و 

بیمار مبتال به  Menendez (1997 )180و  Morrisغیره مؤثر است. 

ها را با استفاده از دوزهای مختلف عفونت هرپس سیمپلکس در لب

در مطالعه دیگری که خواص ضد  (.11)درمان کردند  اولیوزون

بررسی   ,reusau S.Bacillus cereusجد روی های کنباکتریایی دانه

لیتر قادر گرم در میلیمیلی 2در غلظت  شد، نتایج نشان داد سیزامول

. روغن آفتابگردان (12) به طور کامل است S. aureusبه توقف رشد 

یلین سو مقاوم به متیاستافیلوکوکوس اورئوس حساس در برابر  ازونه

علیه چندین گونه باکتریایی  آزمایش شد و اثرات ضدمیکروبی آن

-نهروی گو روغن آفتابگردان ازونه نشان داده شد. بررسی آزمایشگاهی

روی تمام  نشان داد الیوزون MBCو MICهای مقاوم پس از تعیین 

. روغن آفتابگردان ازونه خواص ضدباکتریایی (13) ها مؤثر استسویه

مستقیم بر ها نشان داده است به طور قابل توجهی دارد و بررسی

زا بدون آسیب به اپیتلیوم روده انسانی های بیماریمیکروارگانیسم
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ها و آکنه کاربرد های ناشی از انگلدر عفونت .(14) کندعمل می

پمادها و روغن ازونه نظیر روغن آفتابگردان ازونه با به حداقل رساندن 

اهش م را کبرد، تورانتشار و چرخۀ تولید مثلی پاتوژن، آن را از بین می

 Bocci تحقیقنتایج  .(14) شوددهد و باعث بهبودی سریع میمی

یمآنز است و افزایش قوی اکسیدکنندة نوعیازون نشان داد ( 1992)

 مهار به منجر درنهایت و کندمی تحریک را سلولی اکسیدانآنتی های

ین ممکن است در درمان بسیاری از ا و شودمی اکسیداتیو استرس

 .(15)شود مؤثر واقع   HIVاز جملهها بیماری

-ها موجب از بین رفتن میکروارگانیسمازون و ترکیب آن با روغن

توانند جایگزین خوبی های ازونه میشود و روغنها میویژه باکتریها به

 هایی نظیر پماد،برای ترکیبات شیمیایی باشند و در فرموالسیون

 .های پوستی و غیره به کار روندلوسیون

 اسگزاریسپ
نامه دانشجویی کارشناسی ارشد با این تحقیق حاصل پایان

 است. 10330548962020کد 

 تعارض منافع
 .ن تعارض در منافع گزارش نشده استبین نویسندگا
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