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 چکیده
 داروهیای  عنیوان  بیه  گییاهی  منشیا   بیا  میکروبیی  ضد عوامل یافتن پی در محققین رایج، هایبیوتیکآنتی به زابیماری هایباکتری روزافزون مقاومت دلیل به

 بررسی فعالیت ضد میکروبی پپرین جدا شده از فلفل سیاه بر روی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شیده از للیو و بینیی   هدف از این مطالعه . باشندمی جایگزین
( MICگردید. لداقل غلظت بازدارنیدگی    سازیخالص و جدا اورئوس استافیلوکوکوس سویه 9 تعداد و انجام بیماران بینی و للو نوالی برداری ازنمونهاست. 

بیا  بیوتییک  ها به چند آنتیی سازی در محیط مایع بر روی باکتری تعیین شده لساسیت سویه( در شش غلظت با روش رقیوMBCو لداقل غلظت کشندگی  

میکروگیرم   8بیا   نتایج لاصل از این مطالعه نشان داد که کمترین غلظت مهارکنندگی برابیر  بائر بیوگرام ارزیابی گردید. -روش استاندارد دیسک دیفیوژن کربی

 میکروگیرم / میلیی گیرم بیوده کیه ییک سیویه مهیار شیده اسیت.           512لیتر بوده است که یک سویه مهار شده اسیت در لیالی کیه بیشیترین غلظیت      بر میلی

( و %6/66سیین  (، اریترومای%7/77(، تتراسییکلین   %7/77سییلین   (، آمپیی %8/88  متیوپری  استافیلوکوکوس اورئوس جیدا شیده بیشیترین مقاومیت بیه تیری      

هیای  نتایج لاصل از این مطالعه نشان داد که پیپرین موجیود در فلفیل سییاه دارای امیر مهیاری بسییار قیوی بیر روی بیاکتری          ( بوده است.%2/22  سفتازیدی 

 استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از للو و بینی دارد. 

 بیوتیکیآنتی پیپرین، استافیلوکوکوس اورئوس، الگوی مقاومت :کلیدی هایواژه

 

 مقدمه

هیای  فلفل سیاه لاوی چهار شکل ایزومری پیپرین به نام 

، 2تییران)   -، پیپییرین(، ایزومییر سییی)  1ایزومرتییران)  

( و ایزومیر  3سیی)  چاویسیین،    -ایزومر سی) ایزوپیپرین(،

تحقیقیا  بعیدی بیر    . (1( است  4ترانسی)  ایزوچاویسین، 

روی پیپرین منجر به شناسایی برخی آلکالوئییدهای موجیود   

،  Aدر عصاره فلفل سیاه مانند پیپرانین، پیپیرتین، پیپیریلین  

 ،(2  تشیییکیل شیییده اسیییت   و پیپریسیییین پیپیییرولئین

افزایش شد  نور و قرار گیرفتن در معیر    ایزومریزاسیون با 

تیوان  یابد. ایزومریزاسیون ناشی از نور را میی زمان افزایش می

، 2توانیید بییه ایزوپیپییرین در پیپییرین مشییاهده کییرد کییه مییی

تبدیل شود. تبدیل شاویسیین   4و ایزوکاویسین  3شاویسین 

شود که بیه آرامیی و خیود بیه     به پیپرین در انبار مشاهده می

 (.  3  شودر به از بین رفتن تندی میخود منج

های سنتی چینی و همچنیین در بی    پیپرین در درمان 

توان بیه بیور گسیترده    شود. پیپرین را میهندی استفاده می

در مدیریت درد، لیرز، آرترییت روماتیسیمی، آنفیو نزا و تی       

گزارش شده است که پیپرین برای افیزایش   (.4  استفاده کرد

 شیود بزاق و تحریک اشتها اسیتفاده میی  گردش خون، ترشح 

 5  .) 

پیپرین دارای مشخصا  بیولوژیکی چند وجهی است که  

هیای  ، افت فشار خیون، تعیدیل سیلول   (6  ددر کنترلشامل 

همچنیین روی   .اسیت ( 8  و فعالیت ضد سربانی (7  عروقی
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-p)هییییای آنزیمییییی از جملییییه بسیییییاری از سیسییییت  

glycoproteins) 11-9  گذاردمر میا.)   

های بیولوژیکی مختلفی مانند ضد عفونی، پیپرین فعالیت 

ضد میکروبی، لشره کش، ضد التهابی، ضد آمی ، ضد زخی   

پیپیرین   .(13-12-11  و ضد افسردگی را نشیان داده اسیت  

های مختلف دارو را افیزایش  جذب و فراهمی زیستی مولکول

 .(16-15-14  دهدمی

هیا مقاومیت   درمان عفونیت امروزه یکی از عوامل شکست  

روییه از  هیا بیه علیت اسیتفاده بیی     بیوتییک میکروبی به آنتیی 

 (.17  داروهای ضد میکروبی است

ها در مقادیر با  نیه  بیوتیکبه عبار  دیگر با تجویز آنتی 

مانید.  شود بلکه عفونیت پاییدار میی   ای لاصل نمیتنها نتیجه

هیا ایین   بیوتییک ها با ایجاد ژن مقاوم در برابیر آنتیی  میکروب

مقاومت را از نسلی به نسل دیگر یا لتی از یک گونه به گونه 

در این بین اسیتافیلوکوکوس اورئیوس   کنند. دیگر منتقل می

-های بیمارستانی به ویژه عفونیت یکی از عوامل شایع عفونت

 (.18  های زخ  پ) از عمل جرالی است

زا هیای بیمیاری  استافیلوکوکوس اورئوس یکی از بیاکتری  

هیای سیاده   گرم مثبت است که گسیترده وسییعی از عفونیت   

های اندوکاردیت، سیندروم شیوس سیمی و    پوستی تا بیماری

کند. افزون بر این این باکتری یکیی  سپتی سمی را ایجاد می

 های پوستی پ) از عمل جرالی اسیت از عوامل شایع عفونت

 هیای متفیاوتی میانع از انجیام    این باکتری با مکانیسی   (.19 

-ایفیا میی  زای های بیماریسویهشود. مرالل ترمی  زخ  می

 (.21  کنند

هیا اسیتافیلوکوکوس اورئیوس    گسترش روز افیزون سیویه   

بیوتیک، یکی از معضال  بهداشیتی اسیت کیه    مقاوم به آنتی

های میومر و در دسیترس،   بیوتیکباعث شده است تعداد آنتی

توجیه بیه امیرا     اخیرا با . ها کاهش یابددر درمان این عفونت

هیایی  های مصرفی و مقاومتی که پیاتوژن بیوتیکجانبی آنتی

انید،  ها کس  نمودهنظیر استافیلوکوکوس اورئوس در برابر آن

های ها و ترکیبا  ببیعی گونهبه عملکرد ضدمیکروبی عصاره

ترتی  شناسیایی  مختلف گیاهی توجه زیادی شده است بدین

تعییداد بیشییتری گیاهییان دارای خاصیییت ضیید میکروبییی و   

هیا در درمیان   سیازی ترکیبیا  میومر آن   جداسازی و خیالص 

تواند یکی از راههای میومر و مفیید در   های عفونی میبیماری

ها مفید خواهد بیود.  بیوتیکهای مقاوم به آنتیدرمان بیماری

رای میواد میومر بیر    عصاره تعداد زیادی از گیاهیان داروییی دا  

ها و لشرا  بوده و همچنین ها، ویروسها، باکتریعلیه قارچ

هیدف از ایین   . باشیند اکسیدانی نییز میی  دارای خاصیت آنتی

بررسی فعالیت ضد میکروبی پپرین جدا شده از فلفل مطالعه 

سیاه بر روی استافیلوکوکوس اورئیوس جیدا شیده از للیو و     

 است.  بینی

 مواد و روش کار

  سویه باکتری

استفاده  مورد اورئوس استافیلوکوکوس مختلف هایسویه 

 بیمارسیتان  عفیونی  بخیش  بیمیاران  از تحقییو  ایین  در

 .بودنید  شیده  جداسیازی  زابیل  شهرسیتان  (ع  امیرالمومنین

 اختصاصی کشت هایمحیط روی بر آمده دست به هاینمونه

 و شدند سازیخالص و کشت آگار بالد و آگار سالت مانیتول

 از استفاده با زابل ملی دانشگاه فناوری زیست پژوهشکده در

 کشیت  محییط  روی بیر  کاتا ز، رشد بیوشیمیایی هایتست

 همچنین و آگار سالت مانیتول کوآگو ز ، DNaseمصنوعی،

 .گرفتند قرار مورد شناسایی کواگو ز قسمت

 هابیوتیكآنتی به میکروبی حساسیت آزمون

 هیای دیسک به مطالعه مورد هایگونه لساسیتی واکنش 

 سیفتازیدی ،  سییلین، آمپیی  متیوپری ، تیری  هایبیوتیکآنتی

 سفتریاکسیون،  سییلین، پنیی  اریترومایسیین،  تتراسییکلین، 

 تهییه  ایران ب  پادتن شرکت از که سفکستین و آمیکاسین

 دیفییوژنن  دیسیک  اسیتاندارد  روش از اسیتفاده  با بودند شده

از  ابتیدا  در منظور، بدین. گرفت قرار ارزیابی مورد بائر -یکرب

فارلنید در محییط   میک  5/1های بیاکتری، غلظیت   تمام سویه

 داده کشیت  و پخیش  مغذی مولر هینتیون آگیار میولر   مایع 

 شیرکت  دسیتور  مطابو ب  پادتن بالنک هایدیسک. شدند

 شدن خشک از پ) و شده آغشته بیوتیکآنتی هر به سازنده
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 هینتون مولر کشت محیط سطح روی بر استریل، شرایط در

 بر. شدند داده قرار هاپلیت لبه نزدیکی در باکتری لاوی آگار

 منفیی  کنترل عنوان به مقطر آب دیسک یک پلیت هر روی

 درجه 37 دمای در ساعت 24 مد  به هاپلیت. شد داده قرار

 جهیت  بازدارنیده  هایهاله قطر و گذاریگرمخانه گرادسانتی

-آنتیی  بیه  هیا سیویه  لساسییت  و مقاومیت  تعییین  و ارزیابی

 دفعه سه آزمایش هر. شد گیریاندازه نظر، مورد هایبیوتیک

 استفاده با لاصل هایداده و شد انجام ه  از مستقل بطور و

( مورد تجزیه و تحلیل 16 ویرایش  SPSSافزار آماری نرم از

های کیفی قرار گرفت. از آزمون آماری کای اسکوآر برای داده

 های کمی استفاده شد.  استیودنت برای مقایسه دادهتیو 

 آزمون ضد میکروبی پپرین

هیای بیاکتری دارای مقاومیت چندگانیه     لساسیت جدایه 

نسبت به پپرین جدا شده از فلفل سییاه بیا اسیتفاده از روش    

-به هفت چاهیک از پلییت   سازی در چاهک بررسی شد.رقت

محیط مایع مغیذی  میکرولیتر از  111های میکروتیتر میزان 

 111( اضییافه شیید. بییه چاهییک اول MHBمییولر هینتییون  

لیتر از محلول رقیو شده عصاره اضیافه شیده و پی) از    میلی

میکرولیتیر از چاهیک اول برداشیته بیه      111مخلوط کیردن  

ترتی  تا آخرین چاهیک ایین   چاهک دوم اضافه کرده و بدین

یط میکرولیتیر محی   111کار انجام داده شید از چاهیک آخیر    

میکرولیتیر از سوسپانسییون    111کشت خارج کیرده مقیدار   

-میک  5/1لیتیر معیادل   والد در میلیی  811میکروبی لاوی 

-درجیه سیانتی   37فارلند اضافه شده و در انکوباتور در دمای 

ای که از رشید  ساعت قرار گرفت. اولین لوله 24گراد به مد  

اسیت   باکتری پ) از قرار دادن در انکوباتور جلوگیری کیرده 

( در نظیر گرفتیه شیده و بیرای ابمینیان از      MICبه عنوان  

میکرولیتیر برداشیته بیه محییط میولر       11های شفاف چاهک

ساعت اولین رقتی که  24هینتون آگار منتقل کرده و پ) از 

درصد باکتری را از بین ببرد به عنوان لیداقل   9/99توانسته 

 شود.  غلظت کشنده نشان داده می

 نتایج

لاصل از این مطالعه نشان داد که کمترین غلظیت  نتایج  

لیتر بوده اسیت کیه   میکروگرم بر میلی 8مهارکنندگی برابر با 

 512یک سویه مهار شده است در لالی که بیشترین غلظیت  

گرم بوده که ییک سیویه مهیار شیده اسیت      میکروگرم / میلی

 .(1ل  جدو

بیشییییترین غلظییییت کشییییندگی پیپییییرین در برابییییر  

-میکروگرم بیر میلیی   1124س اورئوس برابر با استافیلوکوکو

لیتر بوده که یک سویه در ایین غلظیت مهیار شیده اسیت در      

میکروگیرم بیر    32لالی که کمترین غلظت کشندگی برابر با 

 لیتر بوده است که یک سویه مهار شده است.میلی

استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده بیشترین مقاومیت بیه    

(، تتراسییکلین  %7/77سییلین   (، آمپیی %8/88متیوپری   تری

( بوده %2/22  ( و سفتازیدی %6/66  (، اریترومایسین7/77% 

 (.2ل  جدو است

(، %6/66بیوتیک سیفتازیدی    بیشترین لساسیت به آنتی 

(، %2/22(، تتراسیییییییکلین  %2/22سیییییییلین آمپییییییی

 ( بیوده اسیت  % 1/11متیوپری    ( و تری% 1/11سفتریاکیون 

 .(2ل  جدو

 لیتر( میکروگرم/ میلی شندگیکنتایج لداقل غلظت مهارکنندگی و لداقل غلظت  -1ل جدو
Bacterial code MIC MBC 

1 64 128 

2 32 64 

3 16 32 

4 64 128 

5 16 32 

6 64 128 

7 256 512 

8 8 16 

9 512 1024 
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  %( استافیلوکوکوس اورئوسبیوتیکی الگوی مقاومت آنتی -2ل جدو
CRO E TE GAZ AM SXT  

0 66/6 77/7 22/2 77/7 88/8 R 

11/1 0 22/2 66/6 22/2 11/1 S 

88/8 22/2 0 11/1 0 0 I 

R=Resistant  S=sensitive  I=Intermediate AM= سیلینآمپی  

 GAZ=  سفتازیدی TE=تتراسیکلین  E=اریترومایسین  CRO=سفتریاکسون  

SXT= سولفومتوکسازول -متوپری تری  

 

 بحث

-بیمیییییییاری عفیییییییونی، هیییییییایبیمیییییییاری 

-هزینییه کییه هسییتند جهییان در شییایع و گسییترده هییای

 تهدیدی و کنندمی تحمیل بشری جوامع به را فراوانی های

 مییر  و میر   مییزان  شیوند. می محسوب بشر سالمت برای

 در خصیو  بیه  جهان، در روز به روز هابیماری این از ناشی

-راه از یکیی  اسیت.  افزایش به رو توسعه لال در کشورهای

-آنتیی  از اسیتفاده  عفیونی،  هیای بیمیاری  درمان اصلی های

-بیوتییک آنتیی  از اسیتفاده  افزایش با امروزه .است بیوتیک

 در زا،بیماری میکروبی هایگونه مقاومت درمانی، رایج های

 (. 21) ستا روزافزون گسترش و شیوع لال

و همکییاران کییه لییداقل غلظییت     Mirzaدر مطالعییه  

هییای اسییتافیلوکوکوس مهارکننییدگی پیپییرین در برابییر گونییه

اورئوس بررسی کردند نتیایج نشیان داد کیه لیداقل غلظیت      

 -S.aureus ATCC 29213مهارکنندگی پیپرین در برابر 

MUp r -1, MRSA 33, MRSA 450, MRSA 

 لیتیر بیوده اسیت   لیی میکروگرم بیر می  >111میزان  15187

 22.) 

با هدف بررسی امیرا  مهیاری   در مطالعه زرین قل  مقدم  

های الکلیی فلفیل   های کمتر از بازدارندگی رشد عصارهغلظت

سیییاه، فلفییل قرمییز و آویشیین شیییرازی بییر روی رشیید و     

نتیایج   .استافیلوکوکوس اورئوس انجام شید   DNaseفعالیت

هر سه گیاه منجیر   عصارهلاصل از این مطالعه نشان داد که 

 1664هیای  به مهار رشد استافیلوکوکوس اورئوس شدند. رقت

و  1632 ،1616هیای  از عصاره الکلیی آویشین و رقیت    1632و 

در   DNaseاز فلفل سیاه و قرمز منجربه مهیار آنیزی    1664

 (.23  مقایسه با شاهد بدون عصاره شدند

هیای  عصارهدر مطالعه صباغ و همکاران امر ضد باکتریایی  

هییای بییالینی  الکلییی فلفییل سیییاه و اسییفند علیییه سییویه    

های رایج مورد بیوتیکاستافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی

نتایج این تحقیو نشان داد که با ترین و  .ارزیابی قرار گرفت

-بیوتییک پایینترین متوسط مقاومت به ترتی  متعلو به آنتی

باشید.  ( میی %861  ( و وانکومایسین %6666های سیفتازیدی    

هییای گیییاهی نشییان داد کییه عصییاره  MICارزیییابی مقییدار

-بیشترین امر کشندگی فلفل و اسپند بیه ترتیی  در غلظیت   

باشید، در لیالی کیه    لیتر میی گرم در میلیمیلی 5و  11 های

گیرم  میلیی  1662و  265 کمترین غلظت بازدارندگی در غلظت

به ترتی  در  MBC لیتر تعیین شد. بیشترین مقداربر میلی

های فلفیل  لیتر عصارهگرم در میلیمیلی 11و  21های غلظت

 (.24  باشدسیاه و اسفند می

پور و همکاران امر ضدمیکروبی عصاره در مطالعه معصومی 

 )T.C.P (ترکیبی سه گیاه کلپوره، چای سبز و فلفیل سییاه  

بیوتییک بیه   باکتری مقیاوم بیه آنتیی    6متانولی و اتانولی( بر  

بیا  صور  منفرد و بیوفیل  بررسی شد. نتیایج نشیان داد کیه    

ها ، عصاره)MIC( و )MBC( توجه به آزمون انتشار دیسک

ها امر مهاری داشتند. با این لال عصاره بر فرم منفرد باکتری

متیانولی داشیت.   اتانولی امربخشی بیشتری نسبت به عصیاره  

ها در مهار تشیکیل بییوفیل ، تخریی  بییوفیل      قابلیت عصاره

هیا بیه   شده و جلوگیری از فعالیت متابولییک بیاکتری  تشکیل

بور مستقی  با غلظت ارتباط داشیت. بیشیترین امیر مهیاری     

در تشکیل بییوفیل ، تخریی     T.C.P عصاره اتانولی ترکیبی

ولییک بیاکتری در   شیده و مهیار فعالییت متاب   بیوفیل  تشکیل

 aureus S. 98/13 هیای بییوفیل  بیه ترتیی  روی بیاکتری    
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درصید   coli E.  81/16 درصد و aureus S. 96/3، درصد

 (.25  مشاهده شد

هیای مختلیف دانیه    و همکاران عصاره Zhainدر مطالعه  

P. nigrum  هیای مختلیف بیه    با استخراج متوالی در لیالل

فعالییت ضید باکترییایی و    ها از نظر دست آمد. تمامی عصاره

های مختلف میورد ارزییابی   اکسیدانی با استفاده از روشآنتی

زایی بیا  ترین بخش برای فعالیت ضد جهشقرار گرفتند. فعال

استفاده از آزمون سیالمونالآم) میورد بررسیی قیرار گرفیت.      

فعالیت ضد باکتریایی علیه استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به 

هیای کلبسییال   مقایسه بیا جداییه   ( درMRSAسیلین  متی

 MICتر بود. مقیادیر  برجسته ESβLپنومونیه تولید کننده 

 (.26  بود K. pneumoniaeکمتر از  MRSAدر برابر 

و همکییاران فعالیییت ضیید    Shiva Raniدر مطالعییه  

با روش انتشار چاهک آگار و ضید قیارچ    فلفل سیاه باکتریایی

غیذای مسیموم پیپیرین    فعالیت بیا تکنییک    اندازه گیری شد

هیای آزمیایش   فعالیت ضد میکروبی را در برابر تمیام بیاکتری  

متیر بیود.   میلیی  18-8بازداری بیین   شده با منطقه نشان داد

. هیای گیرم مثبیت بیود    لداکثر منطقه مهار در برابر بیاکتری 

متیر( و لیداقل در برابیر    میلیی  18استافیلوکوکوس اورئوس  

پیپیرین   متیر( میلیی  8لی  های گرم منفی اشریشییاک باکتری

 Fusarium)بیشیترین فعالییت ضید قیارچی را نسیبت بیه      

oxysporum 14mm) .در برابر  و کمترین امر را نشان داد

 (.27  متر(میلی 38آسپرژیلوس نایجر  

و همکییاران کییه فعالیییت ضیید     Reshmiدر مطالعییه  

های مختلف بررسی میکروبی بر  فلفل سیاه در برابر باکتری

استا  قطر هاله مهاری عصاره اتیلکردند نتایج نشان داد که 

هییای کلبسیییال پنومونیییه،   فلفییل سیییاه در برابییر بییاکتری  

 4/1و  4/1، 2/1استافیلوکوکوس اورئوس و فالکوباکتر برابر با 

متر بوده است در لالی کیه قطیر هالیه مهیاری عصیاره      میلی

 6/1و  4/1، 2/1هیا برابیر بیا    متانولی در برابر همیین بیاکتری  

 (.28  متر بوده استمیلی
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Abstract 
Due to the increasing resistance of pathogenic bacteria to common antibiotics, researchers are looking for 

antimicrobial agents of plant origin as alternative drugs. The aim of this study is to investigate the antimicrobial 

activity of peperin isolated from black pepper on Staphylococcus aureus isolated from the nose and throat. Sampling 

was done from the pharynx and nose of the patients and 9 strains of Staphylococcus aureus were isolated and 

purified. The minimum inhibitory concentration (MIC) and the minimum lethal concentration (MBC) in six 

concentrations were evaluated by dilution method in liquid medium on the determined bacteria. The results of this 

study showed that the lowest inhibitory concentration was equal to 8 μg/ml, which inhibited one strain, while the 

highest concentration was 512 μg/mg, which inhibited one strain. Staphylococcus aureus isolated the most It was 

resistant to trimethoprim (88.8%), ampicillin (77.7%), tetracycline (77.7%), erythromycin (66.6%) and ceftazidime 

(22.2%). The results of this study showed that piperine present in black pepper has a very strong inhibitory effect on 

Staphylococcus aureus bacteria isolated from the nose and throat. 
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