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 10/6/1400پذیرش مقاله:          21/3/1400 دریافت مقاله: 
 

 یوتیک هاافزایش شیوع  عفونت هاي باکتریایی مقاوم به آنتی بیکی از مهمترین مشکالت سیستم هاي بهداشت و درمان،  :مقدمه

وبه یک ها رامروزه استفاده از مواد طبیعی از جمله اسانس هاي گیاهی داراي خواص ضد میکروبی بعنوان جایگزین آنتی بیوت است.

بر  )Menthapiperita( یعناع فلفلن ییدارو اهیکیتوزان و اسانس گ ينانوژل حاو ریثأت یبررسافزایش است. هدف از مطالعه حاضر 

 می باشد. In-vitro طیدر شرا ینتوباکتربومانیاس ینیبال يها زولهیا

 ود جداسازي آباهاي اسینتوباکتر بومانی از بیمارستانهاي منتخب شهرستان خرمدر این مطالعه مقطعی ایزوله ها:مواد و روش

لظت ، حداقل غ)Menthapiperita( ینعناع فلفل ییدارو اهیاسانس گ وکیتوزان  تعیین هویت شدند. پس از تهیه نانوژل حاوي

ر اساس ب خانه 96در پلیت هاي اسینتوباکتر بومانی با روش میکروبراث دایلوشن نانوژل بر روي ایزوله )MIC(ممانعت کنندگی

 تعیین شدند. CLSIدستورالعمل 

ناع نع ییارود اهیگی، نانوذره حاوي نعناع فلفل ییدارو اهیگ سانسکنندگی نانو ذره بدون امیانگین حداقل غلظت مهار ها:یافته

هاي یهحساسیت باالي سوبود. که نشانه دهنده  78 ± 25و  301 ±48،  496 ±47و آنتی بیوتیک جنتامایسین به ترتیب   یفلفل

اه دارویی نعناع گی نانوذره حاوي اسانس) و کارایی مؤثرتر ≥P 001/0مورد مطالعه نسبت به جنتامایسین در مقایسه با دو گروه دیگر (

  ). ≥P 001/0( اشدبمی  گیاه دارویی نعناع فلفلی هاي سینتو باکتر بومانی در مقایسه با نانوذره بدون اسانسدر مهار رشد سویه فلفلی

ع نعنا ییرودا اهیگکیتوزان و اسانس  نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان دهنده توانایی مؤثر نانوژل حاوي گیري:بحث و نتیجه

  باشد.می نیهاي اسینتوباکتر بوماایزولهرشد   یبازدارندگ  براي )Menthapiperita( ی در مقایسه با نانوذره بدون اسانسفلفل

 ن.ی، کیتوزانتوباکتربومانیاس ،نعناع فلفلی سانس، انانوژل  ي:هاي کلیدواژه

 چکیده
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 مقدمه
ســط تو 1911اولــین بــار در ســال  نتوباکتریاســجــنس 

Beijerinck ،هوازي،  به عنوان کوکوباسیل هاي گرم منفی

. اسینتوباکترها )1( اکسیداز منفی و غیر متحرك معرفی شد

 با محیط بیمارستان سازش یافته فرصت طلب بوده و سریعاً

و در بسیاري از تحقیقات به عنوان دومین عامل جدا شده از 

ــودومو ــد از س ــا بع ــتان ه ــاران بســتري در بیمارس ناس بیم

بنـابراین امـروزه درگیـري بـا  .آئروژینوزا گـزارش شـده انـد

ــت هــاي ناشــی از اســینتوباکترها یکــی از معضــالت  عفون

. از جمله مهمتـرین )2( بهداشت و درمان محسوب می شود

ی اشـاره بومان نتوباکتریاسگونه هاي اسینتوباکتر می توان به 

 هـایی از جملـه عفونـت ادراري، کـرد کـه باعـث بیمـاري

 .)3( شود اندوکاردیت، سپتی سمی و مننژیت می ومونی،پن

زنده با توانـایی ده ماندن در محیط هاي زنده و غیرتوانایی زن

باال در تشکیل بیوفیلم سبب شیوع بیشتر عفونت هاي ناشی 

سویه هـاي . همچنین ظهور )4،5( شده است از این باکتري

 Multi Drug Resistant (MDR)مقاوم بـه چنـد دارو 

ی سویه هایی از اسینتوباکتر بومانی کـه بـه سـه کـالس یعن

ــاوم  ــج مق ــوتیکی رای ــی بی ــتندآنت ــایی از  هس ــویه ه و س

به تمام کالس هـاي آنتـی بیـوتیکی  بومانی که اسینتوباکتر

 XDR (Extensive Drug، (مقاوم هستند بجز دو گروه

Resistant  متعددي در خصوص درمان عفونـتمشکالت-

ا از جملـه  طـوالنی شـدن مـدت یهـهاي ناشی از این باکتر

ها و در نهایـت مـرگ و میـر بیمـاران افزایش هزینه بستري،

 ).  6( ایجاد کرده است

افزایش میزان مقاومـت آنتـی بیـوتیکی ایـن باکتریهـا و 

عوارض جانبی استفاده از آنتی بیوتیک هـا سـبب شـده کـه  

ی بر عفونت اهیگ يهاعصارهتحقیقات زمینه بررسی تأثیرات 

مختلف به عنوان جایگزینی براي آنتی بیوتیک ها بیش  هاي

از گذشته مورد توجه قرار بگیرد. اگرچه استفاده از گیاهان از 

هاي دور براي درمان بسیاري از بیماري ها مرسوم بوده زمان

تـأثیرات هاي تحقیقـاتی امروزه با انجام بسیاري از پروژهولی 

هـا  بـه اثبـات ريی بر بسـیاري از بیمـااهیگ يهاعصارهاین 

 . )7،8( رسیده است

 L.  Menthe piperita با نام علمـینعناع فلفلی گیاه 

ــم ــه خــانواده یکــی از مه ــق ب ــی متعل ــان داروی ــرین گیاه ت

lamiaceae این گونه گیاهی در واقع هیبریـدي  .)9( است

. )10( اسـت Mentha spicataو  Mentha aquaticاز 

از اسانس، برگ و اجـزاي مختلـف ایـن گیـاه بعنـوان داروي 

شــود. همچنــین در صــنایع آرایشــی، گیــاهی اســتفاده مــی

 ایـن رو بهداشتی و غذایی مورد استفاده قـرار مـی گیـرد. از

 سـتاسانس نعناع فلفلی از ارزش اقتصادي باالیی برخوردار ا

 ، ضد ویروسی،. نعناع فلفلی داراي خواص ضد میکروبی)11(

در مطالعـات . )9،12( ضد حشره و آنتی اکسیدانی می باشـد

باکتریایی این گیـاه علیـه اسـتافیلوکوکوس قبلی خواص ضد

اورئوس، سالمونال و اشریشیاکلی و خواص ضد قـارچی علیـه 

ات . نـانوذر)15-13( کاندیدا آلبیکنس به اثبات رسیده است

در بسـیاري  د میکروبی قوي هسـتند ونیز داراي خاصیت ض

ی و از تحقیقات مورد توجه قرار گرفته اند. در مطالعـه اشـرف

همکاران خواص ضد بیوفیلم نانوذره سنتز شـده بـا اسـانس 

شـد گیاه دارویی نعناع فلفلی تأثیر بسیار مـؤثري در مهـار ر

ــانس را نشــان داد  ــاي اســترپتوکوکوس موت . )16(ســویه ه

ن اسـانس و بنابراین با توجه به خاصـیت ضـد میکروبـی ایـ

اهمیت افزایش سـویه هـاي مقـاوم بـه درمـان اسـینتوباکتر 

یاه گنانوژل حاوي اسانس بومانی، در مطالعه حاضر تأثیر این 

ایزولـه هـاي ) بـر Menthapiperitaدارویی نعناع فلفلی (

هــاي  ی جــدا شـده از بیمارســتانبومـان نتوباکتریاســبـالینی 

 آباد مورد بررسی قرار گرفت.خرم

 هاوشمواد و ر

 جامعه مورد مطالعه

هـاي  مقطعی جامعه مورد بررسی، ایزوله در این مطالعه

ــده ــانی جــدا ش ــاي  اســینتوباکتر بوم ــه ه ــالینی از نمون ب

باشـد کـه  هاي منتخب شهرستان خرم آباد میبیمارستان

اردیبهشـت تـا  1396در بازه زمانی یک سـاله اردیبهشـت 
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ینتوباکتر در هـاي بـالینی اسـایزولهجدا شدند. این  1397

هـاي اسـتاندارد پس از جداسازي بـا تسـت مطالعات قبلی

(کوکوباسـیل  میکروب شناسی از جمله رنگ آمیـزي گـرم

ــزیم اکســیداز ــاالز  گــرم منفــی)، بررســی آن (منفــی)، کات

 )، انـدولمصـرف گلـوکز و الکتـوز( مصرف قندها )،مثبت(

(اکسـیداتیو )، اکسیداسـیون/تخمیر منفی( )، حرکت(منفی

 44)، و رشـد در دمـاي مثبـت( )، مصـرف سـیتراتگلوکز

 گونـهییـد أت بـراي درجه سانتی گراد تأیید شـدند. سـپس

با استفاده از   bla-OXA51سینتوباکتر بومانی از تکثیر ژنا

در مطالعـات همچنین شد.   استفاده PCR  روش مولکولی

قبلی بررسی الگوي حساسیت آنتی بیوتیکی این سـویه بـا 

نســبت بــه آنتــی بیوتیــک هــاي  روش دیســک دیفیــوژن

،  )میکروگـرم 30( ، سـفتازیدیممیکروگرم) 30آمیکاسین (

ـــیم  5( )، سیپروفوکساســـینمیکروگـــرم 30( سفوتاکس

ــــــرم ــــــینمیکروگ ــــــرم 10( )، جنتامیس )،  میکروگ

 (PB   300)، پلی میکسینمیکروگرم 75( کوتریموکسازول

  B ، 30( )، تتراســــیکلینمیکروگــــرم 30( ازترونـــام 

 )، و سفتریاکسونمیکروگرم 10( )،  توبرامایسینمیکروگرم

  Rosco  Diagnostica) تهیه شده از شرکتمیکروگرم 30(

 ). 17( مورد بررسی قرار گرفتند

 تهیه نانوژل 

حاوي اسانس گیاه دارویی نعنـاع فلفلـی سنتز نانوژل  

)Menthapiperita و کیتوزان که در طرح هاي قبلی انجام (

) 1ه شامل ایـن مراحـل مـی باشـد.شده بود به طور خالص

) 2 تهیه اسانس آبی از گیاه نعناع فلفلـی بـه روش تقطیـر،

ــایی ــتفاده از  شناس ــا اس ــانس ب ــیمیایی اس ــات ش ترکیب

) 3 ،کروماتوگرافی گازي کوپل شده با طیـف سـنج جرمـی

و تـري پلـی ان زمحلـول هـاي جداگانـه اي از کیتـوتهیه 

محلـول ) اضـافه کـردن 4، هاي مختلـففسفات بـا درصـد

ان در حال زحاوي اسانس به صورت آهسته به محلول کیتو

و جـدا  سـانتریفوژ کـردن در دور پـایین) 5، استریر شـدن

) 6، حاوي نانوژل از فاز ته نشین شـده محلول رویی کردن

بارگـذاري و ) 7، عنـوان امولسـیفایره ن بـئیتـو از استفاده

 ). 18( بود روي سطح سوبسترا وکپسوله شدن دار

 MIC   (Minimum Inhibitoryتعیین 

concentration) 
 به منظور تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی

)MIC( ی از بومان نتوباکتریاسروي سویه هاي  نانوژل بر

و بر خانه استریل  96در پلیت براث دایلوشن روش میکرو

استفاده شد. در مطالعه حاضر  CLSIاساس دستورالعمل 

، 12/3، 56/1در غلظت هاي خاصیت ضد باکتریایی نانوژل 

بر میکروگرم   400، 200، 100، 50، 25، 5/12، 25/6

 محلول ذخیرهابتدا مورد ارزیابی قرار گرفت.  لیتـر میلـی

 )(DMSO دي متیل سولفوکساید حالل همراه با نانوژلاز 

و محیط کشت استریل مولر هینتون براث  درصد 10

. سپس به شدتهیه ) g/ml400µ((مرك آلمان) با غلظت 

میکرولیتر از محیط کشت  50ردیف هاي سوم تا دوازدهم 

 محلول ذخیره. از شدمولر هینتون براث استریل اضافه 

میکرولیتر به ردیف هاي یک و دو اضافه  100ساخته شده 

شد.  و عمل رقیق سازي از ردیف دوم تا دهم انجام کرده

م میکرولیتر به ردیف سو 50به این شکل که از ردیف دوم 

تا ردیف و میکرولیتر به ردیف چهارم  50و از ردیف سوم 

(سریال رقت ها در  دهم به همین شکل رقیق سازي

در نهایت از  .انجام شد جدول نشان داده شده است )

 50ساعته میکروارگانیسم مورد نظر به میزان  24کشت 

 CFU/mlمیکرولیتر معادل کدورت نیم مک فارلند

نانومتر )  625در طول موج ( با خوانش جذب  5/1×108

چاهک اول به عنوان  شدبه ردیف هاي دو تا ده اضافه 

 کشت و نمونه در نظر گرفته شده است. طیشاهد مح

ساعت در دستگاه انکوباتور  24ها براي مدت زمان پلیت

 .قرار داده شدسانتی گراد درجه  37ماي ددار در شیکر

رید به تري فنیل تترازولیوم کل -5و3و2سپس از نمک 

منظور شاخص بصري براي رشد باکتري ها استفاده شد. 

. براي شدندگزارش  MICچاهک هاي فاقد رنگ به  عنوان 

و براي کنترل مثبت از  DMSOکنترل منفی از حالل 
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(آنتی بیوتیک وسیع الطیف که  جنتامیسینآنتی بیوتیک 

ها نظیر رمان انتخابی بسیاري از گرم منفیدر د

با غلظت  )یتوباکتر درمان انتخابی استو اسنسودوموناس 

 شداستفاده ) میکروگرم بر میلی لیتر 78/0-200هاي (

 مطالعه دسترسی به ایزوله. در این )19() 1(شکل

در مطالعه اي جدا گانه که نتایج آن  استاندارد نداشتیم.

در دست انتشار است میزان اثرات ضد جهشی نانوژل  

 .توسط آزمون ایمز بررسی شده است

 

 
 کیتکندر  خانه 96 تیترپلیکروتیم ریتصو. 1شکل 

، اولین چاهک مشاهده شده بدون رنگ به لوشنیکرودایم
 گزارش شده است. MICعنوان 

  ،)Menthapiperita( ینعناع فلفل ییدارو اهیاسانس گ ينانوژل حاو*ردیف اول : 
 ردیف دوم : بالنک (نانوذرات کیتوزان )، 

 )DMSOجنتامیسین ، ردیف چهارم : کنترل ( ردیف سوم : آنتی بیوتیک

 

 هاي آماري تجزیه و تحلیل اطالعات و روش

 one- sampleداده ها از آزمون  عیتوز یمنظور بررس به

Kolmogorov- smirnov test  کهیی . از آنجاشداستفاده 

ضد  ریثأت یابیبه منظور ارز ,داده ها نرمال نبود عیتوز

 یفلفل نعناع ییدارو اهینس گاسا يحاو نانوژل ییایباکتر

)Menthapiperita یبومان نتوباکتریاس ینیبال) بر  ایزوله هاي 

 يها هیتمام سو يبر رو یبا کنترل مثبت و منف نآ سهیو مقا

.  شداستفاده  Wilcoxon signed ranksمورد مطالعه از تست 

 هیسو يمواد بر رو نیا ریثأت سهیمقا يبرا در ضمن

استفاده  Mann-whitney Uتست از  XDRو   MDRيها

 . دار در نظر گرفته شد یبه عنوان معن  ≥05/0Pشد. 

 ها یافته

 نتایج حاصل از سنجش میزان حداقل غلظت بازدارندگی 

حاوي نتایج حاصل از فعالیت ضد میکروبی نانوژل 

 33) بر  Menthapiperitaاسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی (

نشان داده  1بومانی در جدول  ایزوله بالینی اسینتوباکتر

شده است. همانطور که در جدول مشاهده می کنید 

کمترین و بیشترین میزان حداقل غلظت مهارکنندگی رشد 

نعناع  ییدارو اهیاسانس گ ينانوژل حاو) (MIC باکتري 

در میان ایزوله هاي اسینتوباکتر  )Menthapiperita( یفلفل

میکروگرم    800≥و  12/3بومانی مورد بررسی بترتیب برابر

بود. میانگین حداقل غلظت مهار کنندگی  لیتـر بر میلـی

، نانوذره گیاه دارویی نعناع فلفلی نانو ذره بدون اسانس

و آنتی بیوتیک گیاه دارویی نعناع فلفلی حاوي اسانس 

 (بود 78 ± 25و  301 ±48،  496 ±47 جنتامایسین

ه هاي مورد که بیانگر حساسیت باالي سوی ). Aنمودار.

مطالعه نسبت به جنتامایسین در مقایسه با دو گروه دیگر 

)001/0 P≤ و همچنین کارایی مؤثرتر نانوذره حاوي (

در مهار رشد سویه هاي  گیاه دارویی نعناع فلفلی اسانس

گیاه  اسینتو باکتر بومانی در مقایسه با نانوذره بدون اسانس

 ).   ≥P  001/0( می باشددارویی نعناع فلفلی

 μg/Ml)  حسببر   (MICاسانس گیاه دارویی نعناع فلفلینانوژل حاوي فعالیت ضد باکتریایی . 1جدول
 No. of isolates with the indicated MIC range (µg/mL) 

MPEO-CNs 56/1 12/3 25/6 5/12 25 50 100 200 400 >800 
 0 2 0 1 1 8 1 5 9 6 

unloaded-nanogel 0 0 0 0 0 4 0 3 13 13 
 75/0 56/1 12/3 25/6 5/12 25 50 100 200 >400 

Gentamycin 3 9 3 4 0 4 1 1 3 5 
   * MPEO-CNs: Mentha piperita essential oils loaded in a chitosan nanogel 
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یت آنتی بیوتیک در نتایج حاصل از تست الگوي حساس

تر ایزوله اسینتوباک 33 نشان داد که ازمطالعات قبلی 

 11و  MDRسویه مقاومت دارویی چند گانه  22بومانی 

میانگین  Bداشتند. با توجه به نمودار XDR سویه مقاومت 

حداقل غلظت مهار کنندگی نانو ذره بدون اسانس نعنا 

 0,001) و نانوذره حاوي اسانس فلفلی (  ≥P 05/0فلفلی (

P≤  براي سویه هاي (MDR  به طور معنی داري بیشتر از

میانگین حداقل بوده است. در حالی که  XDRسویه 

 MDR غلظت مهار کنندگی جنتامایسین براي سویه هاي

 . )  ≥P 0,001بوده است (  XDRکمتر از سویه هاي 

 
 

گیاه س )، نانوذره حاوي اسان Unloaded-nanogel(گیاه دارویی نعناع فلفلی میانگین حداقل غلظت مهار کنندگی نانو ذره بدون اسانس .Aنمودار
: مقایسه میانگین حداقل غلظت مهار Bنمودار  و آنتی بیوتیک جنتامایسین براي همه سویه هاي مورد مطالعه. )MPEO-CNs(دارویی نعناع فلفلی

 XDR و سویه MDR و آنتی بیوتیک جنتامایسین در میان سویه هاي Unloaded-nanogel  ،MPEO-CNsکنندگی 

  گیريو نتیجه بحث
-ه هاي اسینتوباکتر بومانی به اغلب خانوادهامروزه ایزول

هاي مختلف آنتی بیوتیکی با مکانیسم هاي متنوع مقاوم می 

. به همین دلیل یافتن عوامل مؤثر براي )22-20(باشند 

مقابله با عفونت ناشی از اسینتوباکتر بومانی مورد توجه قرار 

ها  گرفته است. از جمله عوامل مؤثر براي مقابله با این عفونت

اسانس گیاهان و نانوذرات هستند. یکی از روش هاي سنتز 

نانوذرات، سنتز سبز است که امروزه مورد استقبال محققین 

قرار گرفته است زیرا در سنتز سبز از گیاهان به علت 

سازگاري محیطی، طبیعی بودن و هزینه پایین تر نسبت به 

 .)23،24( سنتزهاي فیزیکی و شیمیایی استفاده می شود

تخریب دیواره سلولی و تداخل در سنتز پروتئین از جمله 

مکانیسم هاي اصلی تأثیر نانوذرات بر عوامل میکروبی 

محسوب می شود. اندازه و غلظت نانوذرات عوامل مهم در 

و  pH ،دمانوسانات  فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات هستند

غلظت هاي مختلف بر هم کنش محلول نمکی و عصاره 

. از طرفی از )25،26(مؤثر است ر اندازه نانو ذرات گیاهی ب

گذشته هاي دور در طب سنتی از گیاهان براي درمان 

بسیاري از بیماریها استفاده می شد از جمله این گیاهان می 

توان به نعناع فلفلی اشاره کرد که بخاطر داشتن فالونوئیدها، 

ضد  کارتنوئیدها، ویتامین ها و سایر ترکیبات موجود خواص

 . )27(میکروبی و آنتی اکسیدانی قوي  دارد 

بر  حاوي اسانس نعناع فلفلیدر بررسی تأثیر نانوژل 

استرپتوکوکوس موتانس توسط اشرفی و همکاران مشخص 

شد که نانوژل از تشکیل بیوفیلم استرپتوکوکوس موتانس 

جلوگیري می کند، مطالعه حاضر با الهام از این مطالعه 

نانوژل حاوي اسانس ر این تحقیق تأثیر . د)16(انجام شد 

 يها زولهیابر  )Menthapiperitaگیاه دارویی نعناع فلفلی (

رسی شد با توجه به داده هاي ی برنتوباکتربومانیاس ینیبال

هاي مورد بررسی، نتایج ایزوله MICاز میزان حاصل 

حاوي اسانس نعناع گویاي فعالیت ضد باکتریایی نانوژل 

-لینی اسینتوباکتر بومانی در غلظتهاي باهبر ایزول فلفلی

هاي مختلف بود، کمترین غلظت مهارکنندگی رشد 
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نعناع  ییدارو اهیاسانس گ ينانوژل حاو) (MIC باکتري 

در میان ایزوله هاي اسینتوباکتر  )Menthapiperita( یفلفل

 برمیلـیمیکروگرم  12/3 بومانی مورد بررسی برابر

داقل غلظت مهار کنندگی میانگین حگزارش شد. لیتـر

در مقایسه با  گیاه دارویی نعناع فلفلی نانوذره بدون اسانس

ترتیب  به گیاه دارویی نعناع فلفلی نانوذره حاوي اسانس 

که  بود لیتـر برمیلـی میکروگرم 301 ±48و  496 47±

گیاه دارویی نعناع  کارایی مؤثرتر نانوذره حاوي اسانس

اسنیتو باکتر بومانی در  هايدر مهار رشد سویه فلفلی

را  گیاه دارویی نعناع فلفلی مقایسه با نانوذره بدون اسانس

 نشان می دهد.  

هاي در بررسی تأثیر نانوذره اکسید روي بر ایزوله

 واسینتوباکتر بومانی مقاوم به کارباپنم توسط علیکاهی 

ره هاي مورد بررسی به نانوذهمکارانش مشخص شد که ایزوله

حساس بوده و نانوذره اکسید روي در غلظت  اکسید روي

 العهشود. در این مطهاي مختلف باعث مهار رشد باکتریها می

 496 ها به نانو ذره در غلظتبیشترین حساسیت سویه

کمترین حساسیت در غلظت  و لیتـر بر میلـیمیکروگرم 

بوده  لیتـر بر میلـیمیکروگرم  256 لیتـر بر میلـیمیکروگرم 

صاره عسنتز شده با ثیر نانوذرات نقره أتدر بررسی ). 28( است

از  دهجدا ش مانیوگیاه تلخه بر افالکس پمپ در اسینتوباکتر ب

 از نمونه هاي بالینی توسط بهداد و همکارانش نشان داد که

ا ر بایزوله اسینتوباکتر بومانی مورد بررسی پس از تیما 21

ت. فعال داشایزوله افالکس پمپ  12نانوذره سنتز شده تنها 

 بنابراین اثر ضد افالکس پمپ نانوذره سنتز شده در این

. همچنین فعالیت ضد میکروبی )29(تحقیق تأئید شد 

ه نانوذرات دیگر از جمله نانوذره نقره سنتز شده با گیا

Neurada procumbens نانوذره نقره سنتز شده با ،

Eucalyptus critriodora نی بوماهاي اسینتوباکتر علیه ایزوله

 . )30،31(گزارش شده است 

بنابراین با توجه به نتایج حاصل از مطالعه حاضر و 

بیوتیک ات گذشته اگرچه هنوز کارایی آنتیمطالع

جنتامایسین در مهار رشد سویه هاي اسینتوباکتر بومانی 

ی بیوتیکی موثرتر است، ولی با توجه به بحث مقاومت آنت

ه تهیه نانوذره اسانس گیاه ها و اینکرو به افزایش این سویه

عنا فلفلی سنتز شده با روش سبز، کم هزینه،  دارویی ن

هاري بر عوامل باکتریایی است،   خطر و داراي اثر مکم

تواند بعنوان یک گزینه مناسب جایگزین آنتی بیوتیک می

 ها در آینده مورد استفاده قرار گیرد.

هاي این طرح به عدم دسترسی به از محدودیت

 نظر یاري از اطالعات بیماران مانند وضعیت بیماران ازبس

 توان اشاره کرد.وهاي مصرفی میبیماري زمینه، دار

اسانس  بر اساس یافته هاي این تحقیق نانوژل حاوي

کتر وبامهار رشد ایزوله هاي بالینی اسینت موجب نعناع فلفلی

 ايه. بنابراین می توان این تحقیق را پیش زمینشدبومانی 

اي مطالعات بعدي در نظر گرفت. بطوري که پس از بر

هاي یوکاریوت و سنجش بررسی عدم تأثیر سمی بر سلول

رم گفعالیت ضدمیکروبی نانوذره فوق علیه سایر باکتریهاي 

ز امنفی و گرم مثبت از نانوذره سنتز شده براي جلوگیري 

 فعالیت باکتریهاي عامل عفونت استفاده نمود. 

 و قدردانی تشکر
 IR.LUMS.REC.1398.192ین مطالعه با کد اخالق ا

مورد تأیید دانشگاه علوم پزشکی لرستان بود و بدین وسیله 

کلیه نویسندگان از پرسنل مرکز تحقیقات داروهاي گیاهی 

 کمال تشکر را دارند.  رازي دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 

 
 

http://ethics.research.ac.ir/IR.LUMS.REC.1398.192
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Abstract 

Background: One of the most important problems of health care systems is the increasing 
prevalence of antibiotic-resistant bacterial infections. Today, the use of natural substances such as 
plant essential oils with antimicrobial properties as an alternative to antibiotics is increasing. The 
aim of this study was to evaluate the effect of chitosan nanogels containing essential oil of 
peppermint (Menthapiperita) on clinical isolates of Acinetobacter baumannii in in vitro. 
Materials and Methods: In this cross-sectional study, Acinetobacter baumannii were isolated 
from selected hospitals in Khorramabad. After preparing nanogels containing peppermint essential 
oil (Menthapiperita), the minimum inhibitory concentration (MIC) of chitosan nanogels on 
Acinetobacter baumannii isolates was determined by micro broth dilution method in plate 96 wells 
according to CLSI instructions. 
Results:  The mean minimum inhibitory concentrations (MIC) of nanoparticles without essential 
oil of peppermint, nanoparticles containing peppermint and gentamicin were 47±496, 48±301, and 
25±25, respectively. Indications of high sensitivity of the studied strains to gentamicin in 
comparison with the other two groups (P≤0.001) and more effective performance of Menthapiperita 
in MIC of Acinetobacter baumannii strains compared to nanoparticles without peppermint essential 
oil (P≤0.001). 
Conclusion: The results of the present study indicate the effective ability of chitosan nanogels 
containing peppermint essential oil in comparison with non-essential nanoparticles (Menthapiperita) 
to inhibit the growth of Acinetobacter baumannii isolates. 
Keywords: Nanogel, Essential oil of Mentha piperita, Acinetobacter baumannii, chitosan 
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