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 زايسویه دو گونه بیماري 25روي  گیاه مورد بر اثر عصاره مطالعه این :زمینه و هدف  
 بیماران از شده جدا ESBLکلی و اشرشیا )MRSA(سیلینمتی به مقاوم اورئوس کوساستافیلوکو

  .نمود مقایسه روش را با دو
 و )MRSA(سیلینمتی به مقاوم اورئوس سویه استافیلوکوکوس15در این مطالعه،  ها:مواد و روش

زه از مزرعه به صورت تامورد گیاه مورد استفاده قرار گرفتند. برگ  ESBLده سویه اشرشیاکلی 
. اثر گیري با استفاده از دستگاه رفالکس به روش تقطیر انجام شدعصارهگردید. گیاهان دارویی تهیه 

در  سکید انتشار روش ها، درعصاره روي سویه تریلیلیم بر کروگرمیم 195/0-100 يهاغلظت
 با زایال خوانش هدستگا در MTTروشبا  نیز و یسنج کدورتبا  لوشنیدا کروبراثیم روش مقایسه با

  .مورد بررسی قرار گرفت نانومتر 545 موج طول
 يهاهیسو در تر،یل یلیم بر کروگرمیم 50موثر  غلظتحداقل  يبرا رشد عدم هاله قطر ها:یافته

حداقل غلظت  .بود متریلیم 11± 1 و 8±1 زانیم به نیانگیم صورته ب MRSA و ESBLمختلف
میکروگرم MBC  (5/12لیتر و حداقل غلظت کشندگی(لیمیکروگرم برمی 25/6) MICمهار رشد(

 )MICتعیین شد. به عالوه، حداقل غلظت مهار رشد (ESBL کلی لیتر براي اشرشیابر میلی
لیتر براي میکروگرم بر میلی MBC (25لیتر و حداقل غلظت کشندگی(میکروگرم بر میلی5/12

  تعیین گردید.  MRSAاورئوس  استافیلوکوکوس
هاي کلینیکی مقاوم به دارو عدم انطباق دقیق دو روش را در سویهمطالعه نتایج این  :يگیرنتیجه

اثبات گردید که روش انتشار دیسک، محدوده غلظت را مشخص نموده و روش . اثبات نمود
شود در مطالعات طب سنتی، روش نماید. پیشنهاد میمیکروپلیت، غلظت موثر را با دقت تعیین می

ویژه تعیین جامد مبناي تصمیم گیري قرار نگیرد. رفتار باکتري در محیط مایع و به انتشار در محیط
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  مقدمه. 1
امروزه کارایی بسیاري از مواد آنتی بیوتیکی به دلیل بیان 

. هاي مقاومت به آنتی بیوتیک از دست رفته استگسترده ژن
ها اثرات جانبی بسیاري از به عالوه استفاده از این آنتی بیوتیک

قبیل واکنش افزایش حساسیت علیه آنتی بیوتیک، سرکوب 
مقاوم به  باکتریایی هاي). گسترش گونه1( ایمنی و غیره دارند

یکی از مشکالت عمده بهداشتی بوده و موجب  ،نتی بیوتیکآ
جهت کنترل  قابل استفادههاي نتی بیوتیکتعداد آکاهش 
هاي موثر داراي نتی بیوتیکطرفی، آاست. از ها شده عفونت

باکتري استافیلوکوکوس  ).2( باشندجانبی متعددي میعوارض 
کوکسی گرم مثبت بدون اسپوري است که از عوامل ، رئوسوا

. این باکتري باشدهاي بیمارستانی میونتفع ایجادکنندهمهم 
سندروم شوك  ،کوركهایی نظیر می تواند سبب بروز بیماري

 ،به عالوه. )3( شوداستئومیلیت و غیره  ،دوکاردیتان ،توکسیک
پیدا  تها مقاومنتی بیوتیکآاین باکتري به سرعت نسبت به 

نتی آبه چندین نسبت و این قابلیت را دارد که همزمان  کرده
  . )5، 4( نشان دهدمقاومت از خود بیوتیک 

چنین مقاومت ها و همنتی بیوتیکآبا توجه به عوارض جانبی 
-Methicillin (هایی مانند استافیلوکوکوس اورئوسباکتري

resistant Staphylococcus aureus-MRSA (  به این
ها توجه به اثرات ضد میکروبی عصاره طبیعی تی بیوتیکآن

. استفاده از گیاهان دارویی )6( برخی گیاهان مورد توجه است
ه از قدیم االیام مورد توجه بوده و افزایش غلظت ترکیبات موثر

در عصاره حاصل از گیاه و تأثیر بیشتر آن نسبت به خود گیاه 
  ). 7( تر نموده استرا مطلوبها دارویی، استفاده از عصاره

 ,ESBL)( مقاوم به بتاالکتام ،باکتري اشرشیاکلی

Extended-spectrum beta-lactamases  ،گرم  یباسیل
ضد  اثرات. باشدها میمنفی است که عامل بسیاري از عفونت

نگهداري افزایش مدت زمان میکروبی عصاره برخی گیاهان در 
به  ها از جمله اشرشیاکلیو ممانعت از رشد باکتري مواد غذایی

-صلي گیاهی بیشتر و خاهایافتن عصاره است. اثبات رسیده
ها ها جهت استفاده در کنترل عفونتنآسازي ترکیبات موثر 

کی از انواع گیاهان . ی)8کار مفید باشد(می تواند یک راه

و به صورت  بوده همیشه سبز ايدرختچه ،مورد دارویی به نام
ب و هواي ي داراي آهاي ایران و سایر کشورهاخودرو در دشت

مورد توجه بوده  گذشتهاین گیاه از . کندمدیترانه اي رشد می
عالوه . شده استآن استفاده می کنندگیو از اثرات ضدعفونی
در طب سنتی از  ،معده و قابض گینندبر اثرات تقویت ک

  استفاده نیز  هعصاره گیاه مورد به عنوان ضدعفونی کنند
  .)9( شودمی

آریدوگان و همکاران در یک مطالعه آزمایشگاهی اثر اسانس و 
ها بررسی نموده و عصاره گیاه مورد را بر روي انواعی از باکتري

 نتیجه گرفتند که اسانس مورد می تواند مانع رشد
این  در ).10( استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی گردد

ارزیابی اثرات ضدمیکروبی عصاره برگ مورد بر  طیتحقیق 
 دو روش کربی بائر و میکروپلیت ،هاي مقاوم به داروباکتري

  د. ونشمقایسه می
  
  مالحظات اخالقی. 2

 IR.ARAKMU.REC.1394.127این مطالعه با کد اخالقی 
اخالق معاونت پژوهشی دانشگاه علوم به تصویب کمیته 

  پزشکی اراك رسیده است.
  
  هامواد و روش. 3

  تهیه گیاه 
به صورت تازه از دارویی مورد گیاه در این مطالعه تجربی، 

گیاه  ،. قبل از خشک کردنگردیدمزرعه گیاهان دارویی تهیه 
و سپس در محلی تاریک و داده شده ب شستشو آچند بار با 

طی گراد درجه سانتی 24±2خورشید در دماي  دور از نوربه 
  سیاب شد.آچند روز خشک و سپس 

  آبی عصاره تهیه
گیري با استفاده از دستگاه رفالکس به روش تقطیر عصاره

 لیتر و مبردیک بالن با حجم  مشتمل بر این دستگاه .انجام شد
گیاه صورت هاي برگاز با استفاده تهیه عصاره  مارپیچ است.

 500و  برگگرم پودر 100بی آعصاره  هیهت جهت گرفت.
مقطر درون بالن با هم مخلوط شده، سپس این ب آلیتر میلی
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گراد درجه سانتی 80ر دماي دساعت  4مدت مخلوط به 
حرارت داده شد. در نهایت، فرآیند تقطیر درون مبرد انجام 

پس از  هحاصل گرفته و عصاره گیاهی به دست آمد. عصاره
  ستفاده قرار گرفت.مورد ا شدنصاف 

  تهیه سویه باکتري
 به مقاوم اورئوس هاي شناسایی شده استافیلوکوکوسسویه
   ESBL اشرشیاکلی سویه) و MRSA ()15( سیلین متی

هاي جدا شده از بیماران از بخش میکروبی از سویه(ده سویه) 
هاي عفونی دانشگاه علوم پزشکی اراك بیماريمرکز تحقیقات 

  .نداخذ گردید
  یه سوسپانسیون میکروبی با غلظت استانداردته

براي تهیه سوسپانسیون میکروبی، ابتدا استافیلوکوکوس 
 ESBLو اشرشیاکلی ) MRSA( سیلیناورئوس مقاوم به متی

. هند) کشت داده شدند -روي محیط بالدآگار (هاي مدیا
هاي میکروبی تازه، با هاي موجود در کشتسپس از کلنی

زیولوژي استریل سوسپانسیون تهیه شده و استفاده از سرم فی
با مقایسه نمونه تهیه شده با نیم مک فارلند استاندارد، غلظت 

  .ها تهیه گردیدنیم مک فارلند از باکتري
به عصاره گیاهی به روش نسبت  هاباکتريحساسیت بررسی 

  انتشار دیسک
غلظت از گیاهی هاي حساسیت باکتري به عصاره ،در این روش

لیتر) تا میکروگرم بر میلی 100لیتر (ی گرم بر میلیمیل 1/0
50 ،25 ،5/12 ،25/6 ،125/3 ،56/1 ،78/0 ،39/0 ،195/0 

بدین  کارروش  .مورد بررسی قرار گرفتلیتر میکروگرم بر میلی
صورت است که بعد از تهیه سوسپانسیون میکروبی با غلظت 

به  کشت سوسپانسیون)، cfu/ml108× 5/1 ( نیم مک فارلند
 -(هاي مدیااي روي محیط مولر هینتون اگار صورت سفره

با  موردغشته به عصاره آانجام شده و دیسک بالنک هند) 
روي محیط کشت در فاصله با دیواره پلیت فوق هاي غلظت

 37ساعت در گرمخانه  24ها به مدت پلیت شد.قرار داده می
 ،باسیونکردن دوره انکودرجه قرار داده شده و بعد از سپري

  .شدگیري متر اندازهمیلی ر حسبقطر هاله عدم رشد باکتري ب
 سنجیتعیین حساسیت میکروبی به روش کدورت

با استفاده  تعیین حساسیت میکروبی به روش کدورت سنجی
در  هینتون براث انجام شد. از میکروپلیت و محیط کشت مولر

لند ساعته باکتري با غلظت نیم مک فار 24این روش از کشت 
میکرولیتر درون  100و به میزان  هسوسپانسیون تهیه شد

هاي کاهشی عصاره میکرولیتر از رقت 100 هاي حاويچاهک
 37در دماي ساعت انکوباسیون 18 از پس اضافه شد. مورد

بدون  بار میزان کدورت ایجاد شده یک گراددرجه سانتی
ول در ط MTTبا استفاده از رنگ  بار دوماستفاده از رنگ و 

   خوانده شد.نانومتر  545 موج
  از کشت  )MBC( یحداقل غلظت کشندگجهت تعیین 

  ها در محیط کشت مولر هینتون آگار استفاده شد.چاهک
به نمونه حاوي  را MTT رنگ ، ابتدااستفاده از رنگ جهت

ساعت  مخلوط به دست آمده به مدت دوو افزوده شده  باکتري
محلول رویی از روي  سنگهداري گردید. سپدر دماي محیط 

 . نهایتا مازاد رنگ با بافر شسته شده ورسوب رنگ برداشته شد
ایجاد شده با دستگاه اسپکتروفتومتر در  رسوب یافته رنگ

 مثبت خوانده شد. از کنترلنانومتر  545طول موج 
(سوسپانسیون باکتري در محیط کشت مولر هینتون براث 

(عصاره گیاهی و  یو کنترل منف بدون حضور عصاره گیاهی)
به عنوان  بدون حضور باکتري)هینتون محیط کشت مولر

استفاده  هاي شاهد در دو چاهک انتهایی هر ردیفنمونه
 .گردید

  
  هایافته. 4

  نتایج روش انتشار دیسک
بررسی اثر ضد میکروبی عصاره گیاه مورد به روش کربی بائر 

 50،  100هاي در غلظت ESBL اشرشیاکلی براي باکتري

وجود اثر میکروگرم بر میلی لیتر  125/3 و 25/6،  5/12، 25،
 نشان داد. 50و 100هاي تظدر غلاین عصاره را ضد میکروبی 

هاي مختلف براي این دو غلظت در سویههاله عدم رشد  قطر
  دمتر بومیلی 8 ±1و  10± 2به صورت میانگین به میزان

 اثر بررسی زا حاصل هايچنین یافتههم ).1 جدول و 1 شکل(
 استافیلوکوکوس باکتري روي بر مورد گیاه میکروبی ضد
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 در بائر، کربی روش ) بهMRSA( سیلینمتی به مقاوم اورئوس
میکروگرم  125/3 و 25/6،  5/12، 25، 50،  100 هايغلظت

 100 هايغلظت در گیاه این عصاره که داد لیتر نشانبر میلی
 ترتیب به شده مشاهده هايهاله. است موثر باکتري بر 50و 

 .)1 جدول و 2 شکل( بودند 11± 1و15 ± 2قطر داراي

 

 
 اشرشیا کلی باکتري بر مورد عصاره مختلف هايغلظت اثر بررسی .1شکل 

ESBL انتشار دیسک روش به  
 

  
 استافیلوکوکوس باکتري بر مورد عصاره مختلف هايغلظت اثر بررسی .2 شکل

  دیسک روش انتشار ) به (MRSA سیلین متی به مقاوم اورئوس
  

 عصاره مختلف هايغلظت توسط شده ایجاد هاله قطر .1 جدول
 اورئوس و استافیلوکوکوس ESBL اشرشیاکلی باکتري در مورد

  دیسک روش انتشار به) MRSA( سیلین متی به مقاوم

  قطر هاله اشرشیاکلی لیترمیکروگرم بر میلی
 ESBL 

 اورئوس استافیلوکوکوس هاله قطر
 MRSA  

100 2 ± 10 2 ± 15 
50 8 ± 1 1 ± 11 
25 -- -- 

5/12 -- -- 
25/6 -- -- 
125/3 -- -- 
56/1 -- -- 

  تعیین حساسیت میکروبی به روش کدورت سنجی
 کلی براي اشرشیا سنجی کدورت روش از حاصل بررسی نتایج

ESBL تعیین  رقت سریال برابر در نوري جذب نمودار و رسم
باالیی وجود  نوري جذب گیاهی، عصاره 1 ظتغل در نمود که

 جذب مقدار نصف به عصاره غلظت کاهش در ابتدا با .دارد
 عصاره غلظت کاهش هاي باالتر بااست، اما در رقت شده کمتر
  ).1جذب نوري افزایش یافته است (نمودار  میزان

 

  
کدورت روش در ESBL اشرشیاکلی نمودار جذب نوري باکتري .1نمودار
  (شماره چاهک در برابر کدورت سنجی) سنجی

  

 تریلیلیبر م کروگرمیم MIC( ،25/6( حداقل غلظت مهار رشد
بر  کروگرمیم 5/12(MBC) یو حداقل غلظت کشندگ

در نتایج  شد. نییتع ESBL یکل ایاشرش يبرا تریلیلیم
 اورئوس استافیلوکوکوس براي سنجی کدورت روش از حاصل
هاي اهده گردید که در رقتمش MRSA سیلین متی به مقاوم

هاي پایین عصاره میزان جذب نوري باال بوده، اما در رقت
حداقل  ).2بعدي مقدار جذب کاهش یافته است (نمودار 

لیتر و میکروگرم بر میلی MIC (5/12غلظت مهار رشد (
لیتر میکروگرم بر میلی MBC (25حداقل غلظت کشندگی (

  عیین شد. ت MRSA اورئوس براي استافیلوکوکوس
  

  
اورئوس مقاوم  استافیلوکوکوس باکتري . نمودار جذب نوري2نمودار 

سنجی(شماره چاهک در  کدورت در روش MRSA به متی سیلین
  برابر کدورت سنجی)

 بحث . 5

 دو باکتري روي مورد بر اثرعصاره مطالعه این در
و ) MRSA( سیلین متی به مقاوم اورئوس استافیلوکوکوس
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کربی بائر  روش با دو بیماران از شده ، جداESBL کلی اشرشیا
  .گردید مقایسه و کدورت سنجی

 اثر داراي مورد گیاه عصاره بائر، کربی روش نتایج به با توجه
قطر هاله در  بوده و دارو به مقاوم باکتري دو هر بر رشدي مهار

 اورئوس استافیلوکوکوس هر دو باکتري تقریبا مشابه ولی در
MRSA اشرشیاکلی بر اثر از بیش ESBL مشاهده  .باشدمی

یافته  کاهش آن اثر 2/1عصاره به  غلظت کاهش گردد که بامی
و بیشتر این اثر به طور کامل  4/1و سپس با افزایش رقت به 

توان به این کاهش و سپس توقف اثر را می شود.متوقف می
عصاره در اثر افزایش رقت آن نسبت  موثره مواد غلظت کاهش

  .داد
وش انتشار دیسک وابسته به غلظت آگار، حاللیت عصاره در ر

باشد. از این رو، جهت ارزیابی اولیه آب و نیز غلظت عصاره می
  باید استفاده شود.

 ESBLاشرشیاکلی  نوري براي مربوط به جذب 1 نمودار در
 دلیل به گیاهی عصاره کمترین رقت در که گرددمشاهده می

 با. است خطا داراي باال بوده ونوري  جذب عصاره، بودن رنگی
 و شده کمتر خطا این مقدار افزایش رقت عصاره به دو برابر

 نتایج. داد نسبت باکتري رشد به توانمی را حاصل کدورت
 باکتري رشد میزان عصاره غلظت کاهش با که دهند می نشان

  .است یافته افزایش
 براي سنجی کدورت روش از حاصل نتایج بررسی

 در MRSA سیلین متی به مقاوم اورئوس کوساستافیلوکو
 هايرقت در نیز آزمون این در که دهدنشان می 2 نمودار
 نوري جذب میزان) عصاره باالي هايغلظت( عصاره پایین

 رنگی علت به بلکه باکتري رشد دلیل به نه امر این که باالست
 این بعدي هايرقت در. باشدمی آزمون خطاي و عصاره بودن
 براي. گرددمی کم نوري جذب میزان و یافته هشکا خطا

 از 9 شماره نمونه براي و بعد به 5 غلظت از 6 شماره نمونه،
 گربیان که یابد می افزایش نوري جذب مجدداً بعد به 4 غلظت

 از. باشدمی باکتري رشد نتیجه در محلول کدورت رفتن باال
 دموا کاهش بالطبع و عصاره غلظت کاهش نیز تئوري نظر

 منجر باشند، می باکتري رشد بازدارنده که محیط در آن موثره

- می نوري جذب افزایش و در نهایت باکتري رشد افزایش به

 امر این .است 2 نمودار در شده ارائه نتایج موید که گردد
 و عصاره غلظت بین مستقیم ارتباط دهندهنشان

  .است آن اثرضدباکتریایی
 که امکان کرد استنباط توانمی آمده به دست نتایج به توجه با

 ضدمیکروبی ماده عنوان به مورد از عصاره گیاه دارویی استفاده
 و ESBL هاي ناشی از باکتري اشرشیاکلیعفونت درمان در

) MRSA( سیلین متی به مقاوم اورئوس استافیلوکوکوس
 به توجه با داشته و میکروبی ضد گیاه مورد فعالیت .دارد وجود

و از  مختلف هايعفونت درمان موجود در متعدد مشکالت
 توانمی بیوتیکی، آنتی هايمقاومت روزافزون افزایش طرفی
 تواندمی آن ترکیبات حاصل از این گیاه و که گرفت نتیجه
  .شود گرفته کار به درمانی مقاصد براي

 ضد اثر بررسی منظور به همکاران و متوسل که اي مطالعه در
بر استافیلوکوکوس اورئوس  رازيآویشن شی عصاره میکروبی

 میکروبراث دایلوشن روش به )MRSA(مقاوم به متی سیلین 
اثر  شیرازي آویشن عصاره که شد دادند، مشخص انجام

  ).11( باکتریسیدال و ممانعت از رشد بر این باکتري دارد
 بررسی منظور به همکاران و هوشمند که دیگري پژوهش در

 علیه مورد گیاه عصاره مختلف هايغلظت ضدباکتریایی اثرات
 دادند، انجام دیفیوژن دیسک روش به دهان حفره هايباکتري

 اثرات مختلف هايغلظت با گیاه این عصاره که شد مشخص
 عصاره اثر بیشترین. دارد مطالعه تحت هايباکتري بر متفاوتی

 سودوموناس باکتري به مربوط هاله قطر بزرگترین و مورد
  ).12( بود ائروژینوزا

 اثر بررسی عنوان با تحقیقی در همکاران داداش بیکی و
ریحان بر اشرشیاکلی و سودوموناس  ضدباکتریایی گیاه

 اتانولی و عصاره آبی به دست عصاره که دادند ائروژینوزا نشان
بر هر دو باکتري گرم منفی مورد مطالعه موثر  گیاه این از آمده

 آبی بیشتر بود عصاره نسبت به اتانولی بوده، اما اثر عصاره
)13.(  

هاي آن حاوي ترکیباتی نظیر گیاه مورد به خصوص برگ
ترپینولن، سینئول، لینالول، ترپینئول، لینالیل استات، تانن و 
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- هاي متعددي از خواص ضدعفونیفالونوئید است. گزارش

کنندگی و ضدانگلی این گیاه ارائه شده است. تاکنون مطالعات 
ی میکروبیال عصاره ساقه و برگ گیاه متعددي روي خواص آنت

زا انجام شده که روي هاي بیماريمورد علیه باکتري
اشرشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، 
الکتوباسیلوس پلنتاروم، لیستریا مونوسایتوژنز، سودوموناس 
 ائروژینوزا، کلبسیال و شیگال نتایج خوبی حاصل شده است

)14.(  
این  مورد در دارویی ثرات ضدباکتریایی گیاها بررسی نتایج

زاي بیماري هايسوش بر این گیاه را مطالعه، تاثیر عصاره
و ) MRSA( سیلین متی به مقاوم اورئوس استافیلوکوکوس

  . دهدمی نشان ESBL اشرشیاکلی
 اتانولی سیر اثر ضد میکروبی عصاره دیگري تحقیق در
)Allium sativum( هاي سویه بر خانواده لیلیاسه از

به  هاي مختلفاستافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی بیوتیک
. گرفت قرار بررسی کمک روش رقت سازي در چاهک مورد

که این عصاره داراي بیشترین  گردید مشخص تحقیق این طی
  ).15( باشداورئوس می اثر مهاري بر استافیلوکوکوس

 از و خارج خلدر دا شده انجام مطالعات که این به عنایت با
 اثرات گیاه دارویی مورد از جمله متعدد آثار روي کشور

 مثبت گرم هايمیکروارگانیزم بر خصوص به هاآن ضدمیکروبی
 هاي استافیلوکوکوسباکتري حاضر تحقیق طی شده، اجرا

 کلی اشرشیا و) MRSA( سیلین متی به مقاوم اورئوس
ESBL ادهاستف مورد زابیماري باکتري دو عنوان به 

  .قرارگرفتند

  
  گیرينتیجه. 6

 نشان داد اثر ضد باکتریایی عصاره گیاه مورد ،مطالعهدر این 
 این گیاه داراي اثر بازدارندگی بر رشد استافیلوکوکوس که

اثبات گردید که روش انتشار  .است اشرشیاکلی و اورئوس
دیسک، محدوده غلظت را مشخص نموده و روش میکروپلیت 

  نماید.را تعیین می با دقت، غلظت موثر
 
 تشکر. تقدیر و 7

 وسیلهبدینت. سبدون حمایت مالی انجام گرفته ا همطالع این
 پزشکی علوم دانشگاه عفونی هايبیماري تحقیقات مرکز از

 صمیمانهشان به جهت همکاري آن محترم پرسنل و اراك
  .گرددمی گزاريسپاسو  تشکر

  
  . سهم نویسندگان8

تمامی نویسندگان معیارهاي استاندارد نویسندگی بر اساس 
اشران مجالت پزشکی را دارا پیشنهادات کمیته بین المللی ن

  بودند.
  
  . تضاد منافع9

گونه تضاد نمایند که هیچوسیله نویسندگان تصریح میبدین
  منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
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 Background and Aim: In this study, the effect of Myrtus extracts on 25 
methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and Escherichia coli ESBL 
strains isolated from patients were compared by two methods. 
Materials and Methods: 15 methicillin-resistant Staphylococcus aureus 
(MRSA) and 10 Escherichia coli ESBL isolates were used in this study. Fresh 
Leaves of Myrtus were collected from the herbal medicine farm. Extraction was 
performed using a reflux distillation. The effect of concentrations 0.195-100 
micrograms per ml of Myrtus extract on clinical isolates was analyzed in disk 
diffusion method compared with micro broth dilution method and with MTT in 
545 nm on an ELISA reader apparatus. 
Findings: Inhibition zone diameter for the minimum effective concentration of 
50 micrograms per milliliter in all isolates of ESBL and MRSA were as 8±1 mm 
and 11±1. Minimum Inhibitory Concentration (MIC) was 6.25mic/ml and 
Minimum Bactericidal Concentration (MBC) was determined 12.5mic/ml for E. 
coli ESBL. Furthermore, the amounts for MIC and MBC was determined as 
12.5 and 25 mic/ml, respectively for Staphylococcus aureus.  
Conclusion: The results of this study showed compliance of two methods in 
evaluation of drug-resistant clinical isolates. It was proved that the disk 
diffusion method could be determining range of effective concentration but 
micro broth method determines the effective concentration carefully. It is 
recommended that results obtained from disk diffusion not to be basis for final 
decisions in traditional medicine studies. Bacterial behavior in the broth and 
determination of the point of death greatly increases the accuracy of the 
results. 
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