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Abstract
Some tissues of the body such as the amniotic membrane and cheap and available medicinal
plants such as Arnebia euchroma can be effective in treating burn wounds, reducing its
infection, and healing time. The aim of the present study was to investigate the antimicrobial
effects of a combination of amniotic membrane, Arnebia Euchroma (AE) extract, sesame oil,
and bee wax on the growth of gram-positive and gram-negative bacteria in second-degree burn
wounds. After receiving amniotic membrane tissue from pregnant women, this tissue was mixed
with sesame oil, bee wax, and Arnebia Euchroma extract and applied to the burn wounds of
mice model infected with E. coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, and
Acinetobacter baumannii. This combination was applied in case and control groups, and
microbial counting was then performed. According to the findings of the present study, the
number of pathogens in wound samples of mice treated with this combination was less than in
control mice. The results of this study also showed that the use of a combination of amniotic
membrane, AE plant extract, sesame oil, and bee wax had a therapeutic effect on second-degree
burn wounds. The use of this compound after further research is recommended for the treatment
of burn wounds.
Key words: Amniotic Membrane, Arnebia Euchroma, Second-degree Burn Wounds, Sesame
Oil, Bee Wax, Gram-positive Bacteria, Gram-negative Bacteria
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چکیده
مقدمه :برخی از بافتهای طبیعی بد مانند پار ۀ آمنیوتیاک و نیاز گیاهاا

ارویای ارزا و ر ساتر

ابوخلسا با ناام علمای Arnebia euchromaمیتوانند ر رما زخم ساوختهی ،کااه

مانناد گیاا

ع ونات آ و کااه

زماا

بهبو ی مؤثر باشند .هدف از این مطالعه ،بررسی اثارات ضادمیکروبی ترکیبای از پار ۀ آمنیوتیاک ،عصاارۀ ابوخلساا،
روغن کنجد و موم زنبورعسل بر رشد باکتریهای گرم مثبت و گرم من ی ر زخمهای سوختهی رجه و است.
مواد و روشها :پس از ریافت بافت پر ۀ آمنیوتیک از زنا بار ار ،این بافت باا روغان کنجاد ،ماوم زنبورعسال و
عصارۀ گیا  ، Arnebia euchromaمخلوط و روی زخم سوختهی مو های مد سوختهی آلو شد به باکتریهای

 ،E.coliاستافیلوکوکو اورئو  ،سو ومونا
سپس شمار

آئروژنز و آسینتوباکتر بومانی ،ر و گرو مور و شاهد ،ضما شاد.

میکروبی انجام شد.

نتایج :با توجه به یافته های ما ،شمار پاتوژ ها ر نمونه های زخم مو هایی کاه رماا ایان ضاما را ریافات کار
بو ند ،کمتر از مو های شاهد بو .
بحث و نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشا می هند اسات ا از ترکیاب پار ۀ آمنیوتیاک ،عصاارۀ گیاا

Arnebia

 ،euchromaروغن کنجد و موم زنبورعسل روی زخم حاصل از سوختهی رجه وم تأثیر رمانی ار  .است ا از این
ترکیب پس از ت قیقات بیشتر برای رما زخمهای سوختهی توصیه میشو .
واژههای کلیدی :پر ۀ آمنیو  ،Arnebia euchroma ،زخم سوختهی ،روغن کنجد ،موم زنبورعسل ،باکتری گرم
مثبت ،باکتری گرم من ی
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مقدمه

ر رما زخم سوختهی ،گیا ،Arnebia euchroma

ایجا مقاومت ارویی عارضهای تهدیدکنند
است ا ۀ گستر

ر

از آنتیبیوتیکها ر سراسر جها

ابوخلسا یا هواچوبه است .مطالعات نشا

ا اند ریشة

گونههای متعلق به خانوا ۀ گیا گل گاوزبا ازجمله

سویههای مختلف باکتریایی

گیا ابوخلسا ،غنی از شیکونین 4و ن تاکینو  9است (.)1

مقاوم به آنتیبیوتیکها ،به یکی از نهرانیهای اصلی

این موا و مشتقات آلکانین 3آنها ارای طیف وسیعی

سازما بهداشت جهانی تبدیل شد است ( .)4کشف

از تواناییهای زیستی ازجمله ترمیم زخم ( )0و

خواص ضدمیکروبی موا طبیعی و ترکیبات گیاهی ر

ضدالتهابی ( )0هستند.

است؛ بهطوریکه افزای

سا های اخیر ،پژوهشهرا را بهسمت یافتن راهکاری

گیا کنجد که برای نخستینبار ر آفریقا کشت

آنها بهجای آنتیبیوتیکها سوق

ا شد ،مقا یر زیا ی لیهنا با فعالیت آنتیاکسیدانی

برای جایهزینکر
ا است (.)9

ار ؛ همچنین ،کلروسسامو که از ریشة این گیا

یکی از بافتهای طبیعی مطرح ر این زمینه ،پر ۀ

گرفته میشو  ،فعالیت ضدقارچی نشا

ا است (.)8

آمنیو است .پر ۀ آمنیو مانند غشایی پایه عمل

مطالعات اخیر نشا هندۀ فعالیت ضدمیکروبی روغن

ر رشد و تکامل

کنجد علیه باکتریهای گرم مثبت و گرم من ی ازجمله

میکند و ر کنار نق های متعد

چندین سازوکار ،باعث بهبو

جنین ،با به کار بر

سالمونی تای ی و استرپتوکوکو

موتانس بو اند (.)2

ضایعات اپیتلیومی میشو  .از ویژگیهای پر ۀ

ر سالیا اخیر ،فعالیت ضدمیکروبی م صوالت

از

موم زنبورعسل شایا توجه قرار گرفته است .مطالعات

فاکتورهای رشد و سایتوکینهایی که منجر به

نشا هندۀ تأثیر ضدباکتریایی موم خام زنبور علیه

اپیتلیا سازی میشو  ،خواص ضدمیکروبی و ویروسی،

چندین سویة باکتریایی و کاندیدا البیکنس بو (.)44

آمنیوتیک میتوا

کاه

به موار ی ازقبیل غنیبو

ع ونت و ر

ضدالتها

ر موضع زخم و خاصیت

برای ممانعت از تشکیل اسکار به نبا ترمیم

با توجه به اینکه هزینة رما
باالست و رما های معمو

زخم سوختهی

آ  ،عوارض جانبی

زخم اشار کر  .این پر مهاجرت ،چسبندگی و تمایز

بسیاری برای بیمارا

یاختههای اپیتلیومی را ت ریک و آپوپتوز این سلو ها

سنتی است ا از موا و مخلوطهای طبیعی کمهزینه و

ارویی،

بدو عوارض جانبی برای بیمارا مبتی به سوختهی

رما های پ یرفتهشد برای بسیاری از بیماریها

است ( .)49 ,44هدف از انجام مطالعة حاضر ،ارزیابی

را مهار میکند .ر بیشتر نقاط جها گیاها

ازجمله بیماریهای ع ونی م سو میشوند (.)3
برخی از گیاها

ارویی افزای

تأثیر ضما

ار  ،رویکر فعلی م ققا طب

تولیدشد

از ترکیب عصار

پر ۀ

هندۀ سرعت

آمنیوتیک ،عصارۀ گیا ابوالخسا ،روغن کنجد و موم

پروسة رمانی زخم بو اند و برخی یهر بهعلت

ر

زنبورعسل ،بر ح ف ع ونتهای باکتریایی

اشتن خاصیت آنتیمیکروبی تأثیر چشمهیری ر

زخمهای سوختهی و تسریع فرایند التیام زخم بو

رما زخم ارند ( .)1یکی ازگیاها سنتی است ا شد

است.
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مواد و روشها
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پر برای بررسیهای  MICطبق مطالعات پیشین آما

تهیة استوک گیاهی و ارزیابی بار میکروبی آن :پس

شد ( .)41 ,43بهطور خیصه ،بافتها با فس ات بافر سالین

از خالص و پاکسازی گیا  A.euchromaبهصورت ستی

( )PBSسه بار شسته شدند تا هرگونه لختة خو شسته

با الک مخصوص و شستشوی کامل با آ

جوشید و

شو  .سپس بافتها به تکههای ریزی ،تقسیم و با نیتروژ

سر شد تا مای  91-90رجه سانتیگرا  ،گیا ر مای

مایع منجد شدند .پس از آ  ،با است ا از هاو بافتها به

م یط ر شرایط بدو نور خشک شد .سپس خشکشدۀ

تکههای ریزی پو ر شدند .تکههای غشا با نسبت  4 4با

گیا با آسیا مخصوص ،پو ر و با روغن کنجد ر مای

فس ات بافر سالین ،میکس و به مدت یک ساعت روی یر

 30رجه سانتیگرا به مدت  03ساعت بدو نور ر

هموژنیز شدند .سوپرناتانتها با فیلتر  4/99میکرومتری

تانک مخصوص مخلوط شد .پس از عبور مخلوط از

استریل شدند .این ترکیب برای مصارف بعدی ر مای

صافی مخصوص ،با موم زنبورعسل ر مای 14-11

من ی  84رجه سانتیگرا ذخیر شد.

رجه سانتیگرا به مدت  8ساعت مخلوط شد .این

تهیة ضماد و استعمال آن روی زخم سوختگی

ترکیب نیمهجامد ر مقدار معینی حی حل شد .براسا

ایجادشده :پو ر گیا  Arnebia euchromaبا روغن

میزا حیلیت کمترین غلظت حلشد  4به  ،44برآور و

کنجد ،موم زنبورعسل و بافت آمنیوتیک مخلوط شد .اثر

غلظت م لو استوک برابر با یک هم تعیین شد .مقدار

ضدمیکروبی ترکیب گیاهی  Arnebia euchromaبه

 444میکرولیتر از م لو استوک ر م یطهای بی آگار

رو

یسک ی یوژ و آگار ی یوژ  ،بررسی و حداقل

و همچنین ر مک کانکی کشت ا و به مدت 18

غلظت مهاری رشد ( ) MICترکیب گیاهی Arnebia

ساعت ر مای  30رجه سانتیگرا انکوباسیو انجام

 euchromaبا رو

براث میکرو ایلوشن تعیین شد.

شد تا ازنظر آلو گی باکتریایی بررسی شو  .بعد از 18

بهمنظور آما سازی مد موشی سوختهی ،از رو

ساعت کشتها بررسی شدند؛ هر و پلیت عاری از رشد
بو ند و استریلبو

سوختهی سکهای روی مو
 musculusاست ا

م لو استوک تأیید شد.

تهیة پردة آمنیوتیک :بهمنظور جلوگیری از انتقا
آلو گی زایما  ،جمعآوری بافت آمنیو

1

از موار

مد

شد .ر این رو

موی حیوا  ،ازطریق تما

سوری

Mus

پس از بر اشتن

میلهای با سطح مقطع برابر با

مساحت یک سکة  14ریالی ( heated brass bar

مور با نظارت پزشک

) ،)(10×10×100 mmبه مدت  11ثانیه با پوست

متخصص و با معاینة قیق و ر سوابق رفتارهای پرخطر

برهنهشدۀ حیوا  ،سوختهی رجه وم ایجا شد .ترکیب

جنسی ،است ا از موا تزریقی ،خالکوبی ،تزریق خو و

تولیدشد ر مراحل قبل بهصورت کرم موضعی ر م ل

شد .پس از شرح روند انجام کار برای

زخم سوختهی به مدت  8روز ،به قرار هر و روز یک بار

شخص مشارکتکنند  ،فرم رضایتنامة کتبی ر اختیار

به میزا  1گرم است ا شد .همچنین بهمنظور تسکین ر ،

او قرار گرفت .همچنین ،نمونة خو بیمار برای ارزیابی

شربت مسکن استامینوفن به مو ها خوراند شد .بعد از

سرولوژی گرفته شد .پس از  0ما  ،وبار آزمای های

گ شت  8روز یک سانتیمتر مربع از پوست حیوا به

سرولوژی برای بیمار صورت گرفت تا از عدم هرگونه

همرا

ترش ات پوستی ،جداسازی و پس از

بیماری و ع ونت اطمینا حاصل شو  .سوپرناتانت این

هموژنیزاسیو  ،ر م یطهای بی آگار و مک کانکی

سزارینشد انجام شد .انتخا

بدخیمی انتخا
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کشت شد .تعدا

سو ومونا

باکتریهای گرم من ی ،E.coli
1

ائروژینوزا و اسینتوباکتر بومانی و باکتری

گرم مثبت استافیلوکوک اوئو

با  944میکرولیتر از

کشت باکتری ر رقتهای  44-0 ،44-0 ،44-1 ،44-1و
 44شمار

-8

شدند .برای هریک از باکتریهای م کور
ر گرو مور و یک مو

یک مو

ر گرو شاهد

بررسی شد.
نتایج
ر شکل  4ایجا سوختهی رجه وم ر مو های
بررسیشد  ،تصویر زخم پس از است ا از عصارۀ گیا
ابوالخسا ر مو
نشا

مور و نیز تصویر زخم ر مو

شاهد

ا شد اند .هما طور که مشاهد میشو  ،التیام

زخم ر مو
مو

ت ت تیمار با ضما تولیدشد  ،کمتر از

شاهد است.
همچنین ،تعدا باکتریهای گرم مثبت و گرم من ی

شمار شد ر رقتهای مختلف نمونهبر اری از م ل
زخم مو های مور و شاهد ،ر جدو  4ارائه شد

است .با توجه به جدو  ،تعدا باکتریهای سو ومونا
ائروژینوزا ،استافیلوکوک اورئو

و اسینتوباکتر بومانی

ر رقتهای  44-1و  44-1به قدری ر نمونة بر اشتشد
و م یط کشت آ زیا است که قابلیت شمار

سوسپانسیو باکتریایی (الف) ،پس از بر اشتن پوست و نمونة زخم
ر مو

کنتر ( ) و مور (ج)

ندار .

تعدا باکتری  E.coliر رقتهای  44-1و  44-1ر گرو
شاهد شمار ناپ یر بو و ر گرو مور که تیمار ضما
شد بو ند ،کمتر و شمار پ یر بو

شکل  -4تصاویر مو ها پس از انجام سوختهی و استعما

است .ر

ر شکل  9نمو ار میلهای شمار باکتریها نشا

ا شد

است .هما طور که مشاهد میشو  ،تعدا باکتریهای
شمار پ یر ر گرو شاهد بیشتر از گرو ت ت تیمار

غلظتهای  44-0 ،44-0و  44-8نیز تعدا باکتریهای

است .ر مجموع ،این یافتهها بیا

 E.coliر نمونههای ت ت تیمار بسیار کمتر از نمونههای

تولیدشد از ترکیب عصارۀ پر ۀ آمنیو  ،عصارۀ گیا

شاهد شمار

شد است .ر غلظتهای م کور ،تعدا

باکتریهای سو ومونا
اورئو

ائروژینوزا ،استافیلوکوک

و اسینتوباکتر بومانی نیز ر گرو ت ت تیمار

کمتر از گرو شاهد بو است.

میکنند ضما

ابوالخسا ،موم زنبورعسل و روغن کنجد ،قا ر به کاه
ع ونت

باکتریهای

استافیلوکوک اورئو

سو ومونا

ائروژینوزا،

و اسینتوباکتر بومانی و به میزا

چشمهیرتر ع ونت  E.coliاست.
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جدو  -4شمار

تعدا سلو های پاتوژ

ر مو های مور و شاهد ر رما با عصارۀ گیا
-1

44-8

44-0

-0

44

44

11

Arnebia euchroma

-1

رقت

44

-E. coli
429

931
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(،)C

ارویی با عصارۀ پر ۀ آمنیو و عصارۀ گیا

 Arnebia euchromaرا ریافت کر یا ریافت نکر اند ،بهترتیب بهعنوا مو های مور و شاهد نشا

ا شد است.
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اسینتوباکتر بومانی نیز مشاهد پ یر بو است؛ این نتیجه

بحث و نتیجهگیری
با توجه به اهمیت رما زخمهای سوختهی و مهار
ع ونتهای مرتبط با آ  ،شناسایی اروهایی ضروری به
نظر میرسد که ر التیام زخم مؤثرند و بدو ایجا

با مطالعات سایر م ققا کشور همخوانی ار .
پر ۀ آمنیوتیک تأثیر زیا ی ر انواع مت اوتی از
رما ها ازجمله رما زخمها نشا

ا

است .ر

مقاومت ارویی و با کمترین عوارض قا ر به کنتر

مطالعة لئوفلبین 0و همکاران  ،پتانسیل ترمیمکنندگی

ع ونتاند ( .)41ر این بین ،اروهایی که اسا

زخم ر کارآزماییهای آزمایشهاهی و بالینی به اثبات

ساختاری آنها شیمیایی نیست و از طبیعت استخراج

رسید است ( .)48ر مطالعات یهر نیز تأثیر بافت پر ۀ

شد اند ،عیو بر مقرو بهصرفه بو  ،خطرات احتمالی

ر جلوگیری از ع ونت زخمهای یابتی و ترمیم

0

و عوارض جانبی کمتری نیز ارند ( .)40طبق نظر براو

آمنیو

ناحیة زخم ،بهعلت اشتن سایتوکاینها ،عوامل رشد و

و همکاران  ،مداخلهای ارزشمند است که زما التیام

سلو های بنیا ی به اثبات رسید است ( .)42تأثیر

هد؛ زیرا بستری

ترمیمی این بافت ر زخمهای سوختهی نیز طی

ع ونت ،جای

مطالعات متعد به اثبات رسید است ( .)94 ,94همچنین،

زخم و هزینه منجر میشو ( .)40ر مطالعة حاضر سعی

مطالعات زیا ی ربارۀ اثبات ویژگیهای ضدمیکروبی و

شد خواص ضدمیکروبی ضما تهیهشد از ترکیب موا

ویژگیهای احتمالی ضدویروسی پر های جنینی انجام

طبیعی مانند روغن کنجد ،موم زنبورعسل ،پر ۀ آمنیو

شد است که نشا می هند پر های جنینی به لیل

و عصارۀ گیا  Arnebia euchromaر التیام زخمهای

اشتن موا ی مانند بتا فنسینهای انسانی ،االفین و

رجه وم سوختهی بررسی شو  .اثرات پر ۀ آمنیو و

ر الیة

زخم را حتی به تعدا  9روز کاه
طوالنیمدت بیمارا سوختهی ،به افزای

مهارکنندۀ پروتئازی لوکوسیت ترش ی

عصارۀ گیا ابوالخسا ر رما زخمهای سوختهی ر

اپیتلیالی خو  ،ویژگیهای ضدمیکروبی ارند .وجو

مطالعات گ شته به اثبات رسید اند؛ اما ر مطالعة حاضر

سیستاتین  ،Eآنالوگ مهارکنندۀ سیستئین پروتئاز ،اثرات

برای نخستینبار ترکیب این چهار ما ۀ طبیعی ر کاه

ضدویروسی احتمالی به این غشا میبخشد ( .)99این

ع ونت زخمهای سوختهی بررسی شد است .نتایج

بافت با مهار تولید گیرند های  TGFᵦر سطح

مطالعه نشا می هند تعدا میکرو های تکثیریافته ،پس

فیبروبیستها ،تشکیل اسکار و بافت فیبروز توسط

از مالید

 944میکرولیتر از غلظتهای مختلف

باکتریهای

سو ومونا

استافیلوکوک

،E.coli

اورئو ،

ائروژینوزا و اسینتوباکتر بومانی،

مو هایی کاه

ر

یافته است که ضما م کور را

ریافت کر اند؛ بهطوریکه میزا

تکثیر باکتری

 E.coliر مو های ریافتکنندۀ ضما م کور کاه
کاه

تعدا

چشمهیری

یافت.

سو ومونا

ائروژینوزا ،استافیلوکوک اورئو

 TGFᵦرا مهار میکند (.)91 ,93
سابقة است ا از گیاها
مختلف ،به بی

ارویی برای تهیة اروهای

از چندین هزار سا میرسد .ر

مطالعات متعد  ،اثر گیاها

ارویی ر رما انواع

بیماریها بررسی شد است ()3؛ ازجمله این موار
گیاهانیاند که با استخراج روغن یا عصار

باکتریهای

و

ر رما

زخمها و کنتر ع ونتهای مرتبط با زخم است ا
میشوند (.)1

بررسی اثر ضدمیکروبی ترکیب پر ۀ آمونیوتیک ،Arnebia euchroma ،روغن کنجد و موم زنبورعسل بر  / ...م مدمهدی ثق ی و سجا رجبی

ر مطالعات متعد ر کشور ایرا  ،تأثیر عصارۀ گیا
ابوالخسا بر زخمهای سوختهی حاصل از لیزر (،)91
( ،)90 ,40زخمهای رجه وم

زخمهای سوختهی مو

و سوم ( )90و نیز تأثیر آ بر تکثیر فیبروبیستها،
رگزایی و تولید کیژ

اورئو
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و انتروکوک 41مقاوم به متیسیلین فعالیت ار

( .)0این ترکیب سا هاست ر طب سنتی برای رما
زخمها و بیماریهای پوستی و ضدع ونیکر

آنها

است ا میشو (.)91

ر آسیبهای پوستی بررسی

ر مطالعة چوبکار و همکاران  ،از موم زنبورعسل

شد است ( .)98ر بررسی انجامشد ر ایتالیا مشخص

بهمنظور رما زخمهای پوستی ر آبزیا است ا شد .ر

شد افزو

م لو اتانو و استو به مخلوط  0گیا از

این مطالعه غلظتهای مختلف موم زنبورعسل بر میزا

خاصیت

ترمیم زخم و نیز پاسر ایمنی ارزیابی شد .نتایج نشا

شاخة گیا

گل گاوزبا

باعث افزای

میکرو کشی این مخلوط میشو ( .)40ر بررسی
ر کاه

یهری ر ار  ،مشخص شد این گیاها

ا ند ر مقایسه با گرو شاهد ،است ا از موم زنبورعسل
ر غلظت  9رصد تأثیر معنی اری ر روند ترمیم زخم

ایجا مقاوت نسبت به آنتیبیوتیکها مؤثرند (.)92

پوستی و ت ریک سیستم ایمنی ر ماهی کپور پرورشی

ر سا  9440ر مطالعهای روی

یهری اثر موم

نصیری و همکاران

بیمارا مبتی به سوختهی ،نشا

اشت ( .)33ر مطالعات متعد

ا ند است ا از پما گیا

زنبورعسل بر زخم آبزیا ( )31و نیز لیشمانیوز پوستی ر

 ،Arnebia euchromaباعث التیام زو تر زخمهای

مد حیوانی ارزیابی شد اند ( .)30 ,31نتایج تمامی این

و ع ونت زخمها

موم زنبورعسل ر التیام انواع زخم

سوختهی رجه و و کاه

التها

میشو  ،همچنین شدت ر و سوز
ریافتکنندۀ این پما کاه

ر بیمارا

مطالعات اثر نویدبخ
را نشا

ا و ر تناسب با یافتههای مطالعة حاضر است.

یافته است ( .)41گ تنی

ر مطالعات متعد  ،تأثیر روغن کنجد بر زخمهای

ر برابر

سوختهی ارزیابی شد است .یافتههای این پژوه ها

شد

نشا هندۀ اثرگ اری این روغن بهصورت مستقل یا ر

است ر این مطالعه عوارض جانبی این پما
اروی شیمیایی سول ا یازین نقر کمتر گزار

است ( .)34 ,90م ققا مختلف خواص زیا ترکیبات

ترکیب با سایر موا طبیعی روی زخمهای سوختهی بو

فعا ریشة  A.euchromaرا ر مطالعات متعد تأیید

است ( .)32-30یافتههای این مطالعات با یافتههای

کر اند .مشتقات نافتوکوئینو

8

مانند آلکانین،2

آلکانا  ،44شیکونینها 44و آرنبین ،499-از ترکیبات فراوا
ر ریشههای  Arnebiaهستند .مطالعات قبلی نشا
A.euchroma

سرشار

هیدروکسیناپتوکوئینو ،43

از
اسیدهای

پژوه

حاضر همخوانی و انطباق ارند.

ر مجموع ،اظهارنظر قطعی ر رابطه با است ا از ضما

ا اند

تولیدشد از عصارۀ پر ۀ آمنیوتیک ،عصارۀ گیا

نافتوکوئینو ها،

ابوالخسا ،موم زنبورعسل و روغن کنجد ،ر رما

و

زخمهای سوختهی نیاز به مطالعات وسیعتر و تأییدکنند

فنولیک

آلکالوئیدها است ( .)34 ,92مشتقات نافتوکوئینو
استخراجشد از  ،A.euchromaارای خواص ضدالتهابی

ار ؛ اما به نظر میرسد پتانسیلهای این ضما ر رما
زخم ازجمله زخمهای سوختهی و کاه
و مژ

و ضدع ونیکنندگی زخماند ( .)39شیکونین بهعنوا

زخمها ،نویدبخ

یک مشتق 4و-1نافتوکوئینو  ،ر برابر استافیلوکوکو

جانبی کم ،ارزا و سا است.

ع ونت

هندۀ ایجا رمانی با عوارض
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