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چكعده
مقدمه :در حه حهضر قهو

ضد یکروب در یلهن بلهکاریهله و دیالر وجلودات بیملهری زا تهدیلد جلدی بلرای

دیری بیمهریههی ع ون اس  .جسا وی داروههی ف ه زیسا جدید به مشأ طبی

در گاسمگ هه وضوع بسیهری

از گرو ههی ت قیقهت اس .
مواد و روشها :عصهرۀ اساون گای ولسیه اسکهبرا و ری وپمکه منوفاهلمه به اسا هد از دسااه سوکسلول تهیل شلد.
آثهر ضدبهکاریهی عصهر به اسا هد از
آزیارو هیسی ب رو

یط کشل

ولرهیمالون آگلهر و آنال بیوتیلکهلهی اسلاهندارد کربمیسلیای و

کرب بهئر بر روی بهکاریههی گرم ثب و م

شه ل بهسیاوس سرئوس ،بهسلیاوس سلوباای ،

اساهفیاوکوکوس اورئوس ،یکروکوکوس لوتئوس ،سودو ونهس آئروجیموزا  ،کابسیم پمو ونی  ،پروتئوس ولالهری ،

سراشیه هرسم

و اشریشیه کا بررس شد .حداقل غاظ

کشمدگ عصهر هله نیل ت یلی

ههرکممد و حداقل غاظ

شد.

نتایج :عصهر اساون گای ولسیه اسکهبرا بلر روی بلهکاریهلهی گلرم ثبل بهسلیاوس سلرئوس ،بهسلیاوس سلوباای ،
یکروکوکوس لوتئوس ،اساهفیاوکوکوس اورئوس و همچمی بر بهکاری گرم م
قهدیر حداقل غاظ

پروتئلوس ولالهری

بل ترتیل بله

ههرکممدگ  3/11 ،9/31 ،3/21 ،3/91و  3/99یا گرم بر یا لیالر آثلهر هلهری قهبللتلوجه

نشهن داد .عصهرۀ ری وپمکه منوفاهلمه بر بهکاریهلهی گلرم ثبل بهسلیاوس سلرئوس ،بهسلیاوس سلوباای  ،اسلاهفیاو
کوکوس اورئوس و یکروکوکوس لوتئوس ب ترتی به قهدیر  9/31 ،3/30 ،3/31و  3/91یا گرم بر یا لیار حداقل
غاظ

ههرکممدگ نشهن داد ا ه بر بهکاریههی گرم م

تأثیر نداش .

بحث و نتعجهگعری :تهکمون آثهر ضد یکروب گای ولکیه اسلکهبرا گل ار
ضدبهکاریهی هر دو گون گاسمگ بو

ایران را اثبهت

نشلد اسل  .نالهی ایل پلژوه

تلأثیر

کملد؛ بملهبرای عصلهرۀ اسلاون ایل گاسلمگ هله ل توانلد

جهیا ی خوب برای آنا بیوتیکههی در هن بهشد ک نیهز مد طهل هت بیشار اس .
واژههای كلعدی :گاسمگ ،آنا بیوتیک ،آثهر ضدبهکاریهی .

* نویسمدۀ سئو کهتبهت
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مقدمه.

آز هی

گاسمگهه سیسا ههی هل زیسل اجبلهری اشلکل از

یکروارگهنیس هه ،سه پم

کردند .ناهی حهصل از ای

 ،شمهر  ،91پهیی 9911

طهل لهت اولیل نشلهن

داد کلل ل  21گاسللللمگ عایلل ل بهسللللیاوس سللللوباای

و

قهرچههی رشا ای و یک شریک فاوسما کممد (جابک یله

اسللاهفیاوکوکوس اورئللوس ف له بودنللد ا لله هللی یللک از

سللیهنوبهکار) لل بهشللمد کلل قللرنهلله بلل عمللوان عمهصللر

1

گون هه ف هلیا عای اشرشیه کا نشهن ندادنلد( .)1تلور
در سلله  2339بلله طهل للهت خللود ،ف هلی ل

تشکیلدهمد در تهیۀ داروهه ب کهر رفال انلد و در بسلیهری

و همکللهران

از جوا ع ب عموان داروههی سلما بلرای در لهن بسلیهری از

ضللدبهکاریهی عصللهرۀ اسللاون  ،دی اتیللل اتللر و اتللهنول

بیمهریهه اسا هد شد اند ( 2و  .)9خواص دارویل برخل

گاسمگ ساراریه آکولئهتله 1را در قهبلل  92گونل بلهکاری

از گاسمگهه در سیسا ههی ط سما ذکر شلد اسل و

بررس کردنلد و بل ایل نای ل رسلیدند کل عصلهرۀ ایل

از بیملهریهلهی شلهیع از

گاسمگ دارای خواص قهبلتوجه در برابلر بلهکاریهلهی

جما خون ،بیملهری هلهی قابل  ،برونشلی  ،گله  ،جلرام،

سللللودو ونهس آئروژیمللللوزا ،1پروتئللللوس ولاللللهری ،0

از آنهه برای در هن طیف وسی

الاههب آس  ،اخامالت د وغیر اسا هد شد اسل (.)9
پیشرف ههی اخیر در ز یمۀ پ شک

1

اسلللاهفیاوکوکوس اورئلللوس ،لیسلللاریه ونوسلللهیاوژن ،
بهسیاوس سرئوس ،93بهسیاوس سوباای  ،اسلارپاوکوکوس

م ر ب کشف ف هلیل

للدودی از ترکیبللهت گاسللما شللد

فیکهلی  99و اشرشیه کا اس و عصلهر هلهی کل دارای

اس ل  .در برخ ل از طهل للهت نشللهن داد شللد اس ل ک ل

ف هلیللللل ضلللللد یکروب هسلللللامد ،حلللللهوی اسلللللید

بیولوژیللک ت للداد

برخ از واد شیمیهی گاسما

توانملد بل عملوان ملهبع

پروتولیکساریمیک 92هسلامد( .)0دیلوی99و همکلهران

در

دارویللل ا یدوارکمملللد ای در آیملللد بهشلللمد .خلللواص

سه  2393بله بررسل ف هلیل ضلد یکروب عصلهر هلهی

آنا بیوتیک  ،ضدویروس  ،ضدتکثیری ،آنا اکسلیدان و

خااف گاسمگ روشم بمناری  91در قهبل بهکاریهلهی

ضدسرطهن برای ترکیبهت گاسما نشلهن داد اسل (-1

خااللف بیشللاری تللأثیر بهزدارنللد را ربللو ب ل عصللهرۀ

.)1

اللهنول و در قهبللل ویبریللو کاللرا 91گل ار
در حللله حهضلللر قهو ل ل ضلللد یکروب در یلللهن

لوکهری  91و همکهران

کردنللد (.)1

در سه  2391ف هلی ضدبهکاری
91

بهکاریهه و دیار وجودات بیمهریزا تهدید جلدی بلرای

گاسللمگ اوسللمه اسللایمری را در قهبللل هیکوبللهکاریوم

دیری بیمهریههی ع ون اس  .در جسا وی داروهلهی

کهنسهس  90گل ار

ف ه زیسا جدید بله مشلأ طبی ل  ،گاسلمگهله وضلوع

در سلله  2399ف هلی ل ضللدبهکاریهی عصللهرۀ اللهنول و

بسللیهری از گللرو هللهی ت قیقللهت هسللامد .در بسللیهری از

اساون گاسلمگهلهی فول مسلیه فلول م 91و پمسلیدیوم

گون ل هللهی گاسللما  ،ف هلی ل هللهی ضللدبهکاریهی عایلل

سللیمهفورونم  23را در قهبللل چمللد گون ل بللهکاری بررس ل

بهکاریههی گرم ثب و گرم م

نشهن داد شلد اسل .

کردنلد ( .)93وللدبیا و همکلهر

کردند و نشهن دادند ک عصهرۀ اهنول فول مسیه فلول م

اولی آز هیشهت دربهرۀ خواص آنا بیلوتیک گاسلمگهله

دارای بیشاری اثر بهکاریسیدا در غاظل  213یال گلرم

در سه  9111ان هم داد بودنلد

بللر یالل لیاللر بللر اسللاهفیاوکوکوس اورئللوس و عصللهرۀ

ک آن هه عصهرۀ آبل  12گونل گاسلمگ را عایل اشرشلیه

پمسللیدیوم سللیمهفورونم در غاظلل  133یالل گللرم بللر

را بورخادر  9و همکهران

کا  ،2بهسیاوس سلوباای  9و اسلاهفیاوکوکوس اورئلوس

1

یا لیار بر اساهفیاوکوکوس اپیدر یدی  29هسامد(.)99

قهیس اثرات ضدبهکاریهی عصهر گاسمگ ههی  Glypholecia scabraو  Rhizoplaca melanophthalmبر برخ بهکاریههی ...

مواد و روشها.
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خشکشلد  ،آسلیهب شلدند تله بل صلورت پلودر تقریبله
22آلملهن)،

الو نلی لک فهرلملد،

یکمللواخا درآیمللد .بللرای عصللهر گیللری گاسللمگهلله از

اللو نمکل 3/1درصللد ،دیسللکهللهی آنال بیوتیللک

دسااه سوکسا ب دت  93سهع اسا هد شد .ب مظلور

آزیارو هیس لی  ،جماه هیس لی و

تغایظکردن عصهرۀ اساخراجشد و خهرجکردن حم از

کربمیسلیای و دیسللک خللهم (شللرک پللهدت طل ) ،دی

فشلهر پلهیی )

اساون ( لر

شلله ل للوارد زیللر اس ل
ایل سول وکسهید ( ر

آلمهن به جرم ولکول 10/99

گرم بر و ) ،پای  ،سواپ ،پم  ،ویه  ،یطههی ولر
هیماون و نوتریم

عصهر ازدسااه روتلهری اوپراتلور (ت ل
اسا هد شد .س
ب دی آز هی

عصلهرۀ تغالیظشلد تله ان لهم راحلل
در د هی م

 90درج سهنا گراد قلرار

گرف .

آگهر.

ارزیففابي اثففر ضففدباكتریایي :جهلل

جمعآورى گلسنگها :گاسمگ هله در سله  9912از
نواح نقد واقع در آذربهی هن غربل بله طلو و علر

ضلللدبهکاریهی از رو

جغرافیهی (  )1119121، 9111911جملعآوری شلدند .در

اسا هد شد(  .)92براسهس ایل رو

ای

طهل از دو گون گاسلمگ گای ولکیله اسلکهبرا  29و

ری وپمکه منوفاهلمه 21برای بررس ف هلی
اسا هد شد.
بللهکاری شللهخ

از ن

از جمالل اسللاهفیاوکوکوس اورئللوس

ابالدا بلهکاریهلهی

بررس شد در رحاۀ رشدنمهی ب قدار نی ک فهرلمد
کش

معكروارگانعسمهای مطالیه شده :در ای پژوه

دیسلللکگلللراری(کرب بلللهئر)

کدورت رقیقسهزی شد .س

ضد یکروب

ارزیللهب اثللر

بهکاریهه بر روی

لولر هیمالون آگلهر بل شلکل چممل کشل

لیط
داد

شدند .ب وسیاۀ دی ایل سول وکسهید رقل هلهی 21 ،13
و  1یا گرم بر یا لیار عصهر اساون گاسمگهه تهیل

 ،PTCC1431یکروکوکوس لوتئلوس،PTCC1110 21

شد .دیسکههی پی ر بمنک  1یا اری ب عملوان حه لل

بهسللیاوس سللرئوس  ،PTCC1247بهسللیاوس سللوباای

رقلل هلللهی خاالللف اسلللا هد شلللد .روی هرکلللدام از

 ،PTCC1023اشرشلللیه کاللل  ،PTCC1330کابسلللیم

دیسللکهللهی خللهم حللدود  21یکرولیاللر از سلل رقلل

پمو ونیلللللل  ،PTCC1290 21سراشللللللیه هرسللللللم
 ،PTTC1111پروتئللللللوس ولاللللللهری

21

PTCC1312

خااف عصهر ههی گاسما ریخا شد و بر روی
کش

یط

قرار گرفل  .بلر روی یکل از دیسلکهلهی خلهم

ارزیلهب

حم ربوط دی ایلل سول هکسلهید ریخال و بل عملوان

آثهر ضدبهکاریهی گاسمگههی طهل شد اسا هد شد.

قلللرار داد شلللد.

وسودو ونهس آئروجیموزا  ،PTCC1074جهل

کمالللر م للل روی

لللیط کشللل

عصارهگعری از گلسنگها :ابادا نمون هلهی لوردنظر

آنال ل بیوتیلللکهلللهی اسلللاهندارد کربمیسل لیای ( 20بلللرای

و دیار واد جداسهزی

بهکاریههی گرم ثب ) ،آزیارو هیسی  21و جماه هیسی

93

گاسللمگهلله ب ل مظللور عصللهر گیللری در

(برای بهکاریهلهی گلرم م ل ) بل عملوان کمالر ثبل

از واد زائد از جما خ  ،خه
ش لدند .س ل

هورت هوا ب دت دو ه ا خشک شلدند .نمونل هلهی

اسا هد شدند .س

پای هه ب دت  90ته  21سلهع

در
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داخل انکوبهتور  91درج سلهنا گلراد قلرار داد شلدند.
دتز هن وردنظر ،قطر ههل علدم رشلد

ب د از گرش

اطراف دیسکهه بررس شد (کایلۀ آز لهی هله حلداقل
س بهر تکرار شدند).
اثللر ضللدبهکاریهی بودنللد حللداقل غاظ ل
( )MICو حلداقل غاظل
ت یی MICبه اسا هد از پای

ههرکممللد

99

نظر گرفا شد.
تجزیه و تحلعل آماری :هر آز ون س بهر تکلرار شلد
یهر 99بیهن شدند .جه ت ی و ت ایل داد هله از رو
آنللهلی واریللهن

یللک طللرف ANOVA( ، 91نللرماف ل ار

کشللمد  (MBC(92ت یللی شللد.

 SPSSنسخ  )29و آز ون توک  91اسا هد شد .در تملهم

11خهن ای اسلاریل و رو

بررس هه ی ان مل داری آز لونهله  P< 3/31در نظلر

براث یکرودیاوش ان هم شد( .)99ب ای صورت ک از

گرفا شد اس .

برای هر آز لون اسلا هد شلد .یکل از

چههکهه ک فقط حلهوی
ب عموان کمار ثبل
یط کش

در آن شههد نشد بل عملوان حلداقل غاظل

کشلمد در

و داد ههی ب دس آ لد بل صلورت یلهنای  ±ان لراف

تیععن  MICو  :MBCدربهرۀ گاسمگههی کل دارای

 91چههک پای

یکروارگهنیس هه ،سه پم

 ،شمهر  ،91پهیی 9911

لیط کشل

و بلهکاری بلود

و چههلک دیالر کل فقلط حلهوی

بود ب عموان کمالر م ل اناخلهب شلد .در

نتایج.
در ای پژوه

عصهرۀ اسلاون هلر دو گاسلمگ اثلر

ضدبهکاریهی نشهن دادند .طبق جدو  9عصلهرۀ اسلاون

 99چههللک ب للدی غاظلل هللهی ، 9/92، 1/21 ، 92/1

گای ولسیه اس کهبرا ب طور م داری اثلر بهزدارنلدگ و

، 3/321 ، 3/310 ، 3/311 ، 3/911 ، 3/91 ، 3/10 ،9/11

هللهری ب لر بللهکاریهللهی بهسللیاوس سللرئوس ،بهسللیاوس

 3/331 ،3/392و  3/339یاللل گلللرم در یاللل لیالللر از

سللللوباای  ،یکروکوکللللوس لوتئللللوس و پروتئللللوس

از سوس هنسلیون

ولالللهری )شلللکل  - 9اللللف) دارد .درحلللهل کل ل بل لر

بهکاریهی تهی شد قلدار  9/1یکرولیالر برداشلا شلد و

بهکاریههی اساهفیاو کوکوس اورئلوس ،اشرشلیه کلمی،

داخل تمهم چههکهه بل جل کمالر م ل ریخال شلد و

سراشیه هرسسم  ،سلودو ونهس آئروجیملوزا و کابسلیم

در د للهی  91درجلل سللهنا گللراد

پمو ونی ب تهثیر اسل  .همچملی طبلق جلدو  2عصلهرۀ

رشللد یله عللدم رشللد بللهکاریهلله

گاسلمگ ری وپمکلله منوفاهلمله بل طلور مل داری اثللر

عصهر هلهی گاسلما تهیل شلد .سل

بلل للدت  21سللهع
ناهلداری شللد و سل

براسهس  IC90بررس شد .برای بررس دقیقتلر و ت یلی

بهزدارندگ و ههری بر بهکاریههی گرم ثب بهسیاوس

حداقل غاظ

کشمد  ،از

الو یکمواخل چههلکهله

سللرئوس (شللکل ا -ب) ،بهسللیاوس سللوباای  ،اسللاهفیاو-

برداشا و در

یط کش

ولر هیماون آگلهر اناقله داد

کوکللوس اورئللوس و یکروکوکللوس لوتئللوس داش ل .

شد و در د هی  91درج سهنا گراد بل لدت  21سلهع

درحهل ک بلر بلهکاریهلهی گلرم م ل اشرشلیه کلمی،

ناهداری شد .کماری غاظا ک هی رشدی از بهکاری

سراشیه هرسسلم  ،سلودو ونهس آئروجیملوزا  ،کابسلیم
پمو ونی و پروتئوس ولاهری

اثر نداش .

قهیس اثرات ضدبهکاریهی عصهر گاسمگ ههی  Glypholecia scabraو  Rhizoplaca melanophthalmبر برخ بهکاریههی ...

جدو  -9ارزیهب آثهر ضدبهکاریهی عصهر گاسمگ گای ولسیه اس کهبرا

بهکاری ههی گرم
ثب

بهکاری ههی گرم
م

.

13mg/ml

21mg/ml

1mg/ml

10±9

-

91±9

3/11±99/11

1/91±3/11

1±3

92/11±2/19

-

9/31±1/11

3/11±0/09

1/91±3/11

1±3

اساهفیاوکوکوس اورئوس

92/11±2/19

-

3/11±0/09

3/11±1/09

1±3/1

1±3

بهسیاوس سرئوس

99/11±9/12

-

1/11±3/11

0/1±3/1

1/09±3/11

1±3

پروتئوس ولاهری

-

21±9

3/11±23/11

9/91±91/11

99±9

1±3

کابسیم پمو ونی

-

20±9

-

-

-

1±3

سودو ونهس آءروجیموزا

-

23/99±3/11

-

-

-

1±3

سراشیه هرسسم

-

21/11±2/30

-

-

-

1±3

اشرشیه کمی

-

21/11±9/1

-

-

-

1±3

نهم بهکاری
یکروکوکوس لوتئوس
بهسیاوس سوباای

کربم سیای

آزیارو هیسی

999

کمار م

جدو  -2ارزیهب آثهر ضدبهکاریهی عصهرۀ گاسمگ ری وپمکه منوفاهلمه

بهکاری ههی گرم
ثب

بهکاری ههی گرم
م

13mg/ml

21mg/ml

1mg/ml

10±9

-

21/1±3/1

21/99±3/11

22±9

1±3

92/11±2/19

-

91/1±3/01

91/1±3/1

99/1±3/11

1±3

اساهفیاوکوکوس اورئوس

21/99±3/11

-

92±9

1/1±3/1

1/11±3/11

1±3

بهسیاوس سرئوس

99/11±9/12

-

29±9

91/11±3/11

91/09±3/20

1±3

پروتئوس ولاهری

-

21±9

-

-

-

1±3

کابسیم پمو ونی

-

20±9

-

-

-

1±3

سودو ونهس آءروجیموزا

-

23/99±3/11

-

-

-

1±3

سراشیه هرسسم

-

21/11±2/30

-

-

-

1±3

اشرشیه کمی

-

21/11±9/1

-

-

-

1±3

نهم بهکاری
یکروکوکوس لوتئوس
بهسیاوس سوباای

کربم سیای

آزیارو هیسی

الف
شکل -9اثر ضدبهکاریهی  Glypholecia scabraبر پروتئوس ولاهری (الف)و اثر ضدبهکاریهی
سرئوس (ب)

کمار م

ب
Rhizoplaca melanophthalma

بر بهسیاوس

فصامه عام  -پژوهش زیس شمهس
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ارزیابي مقدار  MICو  :MBCطبلق جلدو  9عصلهرۀ
اسللاون گای ولکیلله اسللکهبرا بلله کماللری غاظ ل
 3/22یا ل گللرم بللر یا ل لیاللر بلل ترتی ل

 3/99و

بیشللاری اثللر

یکروارگهنیس هه ،سه پم

ب نور و اناقله الکالرون در قسلم
کمد(.)91

ههر

 ،شمهر  ،91پهیی 9911

احیله فاوسیسلا  IIرا

توان ناهی ای پژوه

کهندان 91و همکهران

را بله نالهی

قهیس کرد ک در سه  2331اثر

بهزدارنلللدگ و کشلللمدگ را بلللر بلللهکاری پروتئلللوس

ضللدبهکاریهی عصللهرۀ اسللاون گاسللمگ زاناوپهر ایلله

دارد .همچمللی عصللهرۀ اسللاون ری وپمکلله

پوکللللورن  90حللللهوی ژیروفوریلللک اسلللید را بللللرای

 3/31و  3/30یال گلرم بلر

بللهکاریهللهی بهسللیاوس سللرئوس ،بهسللیاوس سللوباای ،

ولاللهری

منوفاهلمه به کماری غاظ
یا لیار ب ترتی

لیسلللللاریه ونوسلللللهیاوژن  ،پروتئلللللوس ولالللللهری ،

بیشاری اثر بهزدارنلدگ و بهکاریسلدا

اساهفیاوکوکوس اورئوس ،اسلارپاوکوکوس فیکلهلی

(کشمدگ ) را بر بهکاری بهسیاوس سرئوس دارد.

91

یرسللیمیه اناروکولیایکلله گ ل ار
جلللدو  -9حلللداقل غاظلل

هلللهری ( )MICو حلللداقل غاظل ل

گاسمگهه  ،ناهی

اس .

گای ولسیه اسکهبرا

ری وپمکه مهلوفاامه

بهکاری

MIC

MBC

MIC

MBC

بهسیاوس سرئوس

3/91

3/92

3/31

3/30

بهسیاوس سوباای

3/21

3/12

3/30

3/91

9/31

2/30

9/31

2/30

3/11

9 /9

3/91

3/92

3/99

3/22

-

-

گاسمگ

اساهفیاوکوکوس
اورئوس
یکروکوکوس
لوتئوس
پروتئوس ولاهری

جمالل للواد جدیللد احامللهل گاسللما کلل ف هلیلل
ضد یکروب قوی نشهن

یا گرم بر یا لیار گاسمگ ری وپمکله منوفاهلمله اثلر

بهزدارندگ بر بهکاریههی گرم ثب بهسیاوس سرئوس،
بهسلللیاوس سلللوباای  ،اسلللاهفیاو کوکلللوس اورئلللوس و
یکروکوکلللوس لوتئلللوس داشللل

بو
م

بررس شلد .تلهکمون آثلهر ضلد یکروب گاسلمگ

گلرم ثبل

و

نشلد اسل  .ازآن لهی کل از

جما ترکیبهت وجود در ایل گاسلمگ ژیروفوریلک

91

اسلللید اسل ل ( )91تمهللله در ت لللداد کمل ل از طهل لللهت
ف هلی ههی بیولوژیک ای اسید بررس شلد اسل  .ایل
اسید آثلهر ضلدتکثیری و سیاوتوکسلیک در ردۀ سلاول
داد شد اس

دهمد را شمهسهی کرد.

طبللق ناللهی حهصلللشللد غاظلل هللهی  21 ،13و 1

ایران بر انواع بلهکاریهلهی شلهخ

کراتیموسی

اثر ههری نشهن داد بود،

توان در طهل هت تکمیا  ،ترکیبلهت ایل گاسلمگ از

آثهر ضدبهکاریهی دو گونل گاسلمگ

گای ولسه اسکهبرا گل ار

بهسیاوس سرئوس ،بهسیاوس سوباای  ،اسلاهفیاوکوکوس
اورئوس و پروتئوس ولاهری

بحث و نتعجهگعری.
در ای پژوه

کللرد بودنللد( .)91در

طهل هت له نیل عصلهرۀ ایل گاسلمگ بلر بلهکاریهلهی

کشللمدگ ( ،)MBCقللهدیر بلل صللورت  mg/mlبللرای عصللهر
یهنای س بهر آز هی

و

 HaCatنشهن داد اس ( ،)91همچمی نشهن
ک ب طور قهبلتوجه سما  ATPوابسلا

بهکاریههی گرم م

درحلللهل کللل بلللر

اشرشیه کا  ،سراشلیه هرسسلم ،

سودو ونهس آئروجیموزا  ،کابسیم پمو ونیل و پروتئلوس
ولاللهری

اثللر نداش ل  .یللهنای قطللر ههل ل عللدم رشللد

حهصلللل از تلللأثیر تلللراک  1 mg/mlعصلللهرۀ اسلللاون

ری وپمکلله منوفاهلملله بللر بللهکاری بهسللیاوس سللرئوس
 91/09یا ار بلود کل بسلیهر بل قطلر ههلل علدم رشلد
آنالل بیوتیللک اسللاهندرد کهربهنیسللی  99/1 ،یالل اللر،
ن دیک بود .کهراگ

13

و همکلهران

در سله  2331اثلر

ضدبهکاریهی عصهرۀ آب و اتلهنول ایل گاسلمگ را بلر

بللهکاریهللهی کابسللیم پمو ونیلل  ،بهسللیاوس سللوباای ،

قهیس اثرات ضدبهکاریهی عصهر گاسمگ ههی  Glypholecia scabraو  Rhizoplaca melanophthalmبر برخ بهکاریههی ...

سودو ونهس آئروژیمل  ،اشرشلیهکمی ،اسلاهفیاوکوکوس
اورئوس و اساهفیاوکوکوس اپیدر یدی

بررس کردنلد

ک نشهن دادند عصهرۀ آب ای گاسلمگ در غاظل

ناهی ای پژوه

یا گرم بر یا لیار بر بهکاریههی بهسیاوس سوباای

و

تأثیر ضلد بهکاریلهی هلر دو گونل

گاسمگ را ب ویژ بر انواع گرم ثب

3/1

999

طهل شلد اثبلهت

کمد .بمهبرای عصهرۀ اساون ایل گاسلمگهله مکل
پاهنسیل جهیا یم برای برخل آنال بیوتیلکهلهی

اس

اساهفیاوکوکوس اورئوس اثر دارد و قطر ههل علدم رشلد

صرف شد در در هن بیمهریههی حهصلل از سلوی هلهی

برای هر دو بهکاری  1یال الر بلود( .)90در نالهی ایل

بهکاریهی را داشا بهشد ک نیهز مد طهل هت بیشار اسل .

کل عصلهرۀ اسلاون ایل

زیهدی در کشف داروههی جدید

نشهن داد شلد اسل

پژوه

گاسللمگ قطللر ههل ل عللدم رشللد بللرای هللر دو بللهکاری
ب ترتی

 99/1و  1/11یا ار بود .عمو بر ای حا در

مهبع طبی

ای

اهمی

دارند و بهید طهل هت بیشلاری بلرای شمهسلهی ترکیبلهت
گاسمگههی مهطق خااف صورت گیرد.

غاظ ههی  3/30 ،3131و  9/31یال گلرم بلر یال لیالر

ب ترتی بلر بلهکاریهلهی بهسلیاوس سلرئوس ،بهسلیاوس
سوباای

و اسلاهفیاوکوکوس اورئلوس اثلر هلهری دارد.

تشكر و قدرداني

از سهز هن پژوه ههی عام و صم ا ایران بل ویلژ

ایلران بله غاظل

کهرشمهسهن پژوهشکدۀ زیسل فملهوری ،سلرکهرخهن هله

پهیی تر در قهیس به عصهر ای ک کلهراگ و همکلهران

کهظم نژاد ،سلم  ،اصل ههن  ،آقهیلهن دکالر سلهراب ،

ای

قهیس نشهن

گ ار

دهد عصلهرۀ بلو

کرد اند اثر قویتری بر بهسیاوس سوباای

نشهن

ل دهللد .ای ل ت للهوتهلله را ل تللوان ب ل تللأثیر عوا للل

همللدس پللرچ و شللیخ نللژاد بللرای همکللهری در ایلل
پژوه

س هسا اری

شود.

جغرافیهی و تموع زیسلا گونل هله لرتبط دانسل (.)99
نخ ل و همکللهر

در سلله  2331آثللهر ضللدبهکاریهی

عصهرۀ اساون و اهنول ای گاسمگ را بر بلهکاریهلهی

بهسیاوس سرئوس ،بهسیاوس سوباای  ،اسلاهفیاوکوکوس
اورئوس و سراشیه هرسسلم

بررسل کردنلد کل نشلهن

دادند هردو عصهرۀ ای گاسمگ فقط بر بهکاریههی گرم
ثب ل

آز للهی شللد اثللر دارنللد و عصللهرۀ اسللاون ای ل

گاسللمگ در غاظلل

 2یا ل گللرم وزن خشللک در هللر

دیسللک بللر بللهکاریهللهی بهسللیاوس سللرئوس ،بهسللیاوس
سللوباای

و اسللاهفیاوکوکوس اورئللوس اثللر دارد و قطللر

ههل عدم رشد برای ای بهکاریهه ب ترتیل
 0یا ار اس (.)91

 1/1 ،99/9و
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...  بر برخ بهکاریههیRhizoplaca melanophthalm  وGlypholecia scabra قهیس اثرات ضدبهکاریهی عصهر گاسمگ ههی

Burkholder
E.coli
3
Bacillus subtilis
4
Staphylococcus aureus
5
Türk
6
Cetraria aculeata
7
Pseudomonas aerogenosa
8
proteus vulgaris
9
Listeria monocytogenes
10
Bacillus cereus
11
streptococcus faecalis
12
protolichesterinic acid
13
Devi
14
- Roccella belangerian Roccella belangerian
15
- vibrio cholerae
16
- Lucarini
17
- Usena steineri
18
- Mycobacterium kansasii
19
- Fulgensia fulgens
20
- Placidium semaforonense
21
- Staphylococcus epidermidis
22
- Merck
23
- Glypholecia scabra
24
- Rhizoplaca melanophthalma
25
- Micrococcus luteus
26
- Klebsiella pneumoniae
27
- Serratia marcescens
28
- Carbenicillin
29
- Azithromycin
30
- Gentamicin
31
- Minimum inhibitory concentration
32
- Minimum bactericidal concentration
33
- Mean±SD
34
- One-Way Analysis of variance
35
- Tukey
36
- gyrophoric
37
- Candan
38
- Xanthoparmelia pokornyi
39
- yersinia enterocolitica
40
- Karagöz
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Abstract
Introduction: Nowadays, antimicrobial resistance among bacteria and other pathogenic
microorganisms is a serious threat to management of infectious diseases. Therefore,
investigation of new metabolite from new resources such as lichens are the subject of many
research groups.
Materials and methods: Acetone extract of two lichens of Glypholecia scabra and Rhizoplaca
melanophthalm were prepared using a Soxhlet extraction. The antibacterial activities of the
extracts were investigated on some Gram-positive and Gram-negative bacteria such as, Bacillus
cereus, Bacillus subtilis, Staph aureus, Micrococcus luteus, Pseudomonas aeruginosa,
Klebsiella pneumonia, Proteus vulgaris, Serratia marcessence, Escherichia coli using the
Mueller Hinton Medium and Carbenicillin and Azithromycin standard antibiotics by Kirby’s
method. Minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration of the
extracts were determined.
Results: Extract of Glypholecia scabra showed significant effects on Gram-positive bacteria
such as, Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Staph aureus, and Micrococcus luteus and also on
Gram-negative Proteus vulgaris, respectively, with MIC values of 0.16, 0.26, 1.04, 0.65 and
0.11 mg/ml .Extract of Rhizoplaca melanophthalma showed inhibitory effects on Gram-positive
bacteria Bacillus cereus, B. subtilis, Micrococcus luteus and Staphylococcus aureus ,
respectively, with values of 0.04, 0.08, 1.04 and 0.16 mg/ml but had no effect on Gram-negative
bacteria.
Discussion and conclusion: The antibacterial effect of Glypholecia scabra has not published
before. The results of this research demonstrate the antibacterial effects of both Iranian native
lichens. So acetone extract of the studied lichens maybe an alternative to chemical antibiotics
that need to be studied more.
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