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  1/8/95:  پذیرش مقاله           18/5/95 : دریافت مقاله

 بخـش بهداشـت و      ی اصـل  يهـا  ی از نگران  یکی به   ها،  کیوتی ب ی از آنت  یعی وس فی در برابر ط   سیمقاوم شدن انتروکوکوس فکال    : مقدمه 

ـ  ضـد باکتر باتیفاده از ترک و استیی شناسانی از محققياریدرمان در اکثر جوامع مبدل شده است و سبب شده است تا بس         ـ  جدییای  بـر  دی

ـ  تحقنیدر ا.  پاتوژن مطرح کنندنی کنترل ايکارها  راهنی از مهمتریکی را به عنوان سی انتروکوکوس فکال  هیعل ـ  قی  اثـرات ضـد   ی بـه بررس

ـ  و ت  نیدی اکسازول ن،یدیمیریدروپی تتراه دازول،یمی ا ن،یدیازولی ت ازول،ی ت يها   از خانواده  دی مشتق جد  30 ییایباکتر ـ  بـر ا   نیازپی  ي بـاکتر  نی

  .میا پرداخته

   مشتقات به صورت محلول در      هیپس از ته   :ها مواد و روش DMSOاز روش انتـشار در  باتی ترکنی اییای اثرات ضد باکتری، جهت بررس 

ـ  ی حـداقل غلظـت بازدارنـدگ      نیـی  جهـت تع   لوشنی دا کروی قطر هاله مهار رشد، از روش براث م        يری جهت اندازه گ   سکید و ) MIC(د   رش

 .دی استفاده گردنیلیس ی و پننیسی جنتاماي هاکیوتی بی با آنتسهیمقادر ) MBC (ی حداقل غلظت کشندگنیی از روش تعنیهمچن

 مشتقات به صورت محلول در       هیپس از ته    :ها یافته DMSOـ  از روش انتشار در دباتی ترکنی اییای اثرات ضد باکتری، جهت بررس  سکی

ـ  ) MIC( رشـد    ی حداقل غلظـت بازدارنـدگ     نیی جهت تع  لوشنی دا کرویطر هاله مهار رشد، از روش براث م        ق يریجهت اندازه گ    از  نیو همچن

  .دی استفاده گردنیلیس ی و پننیسی جنتاماي هاکیوتی بی با آنتسهیمقادر ) MBC (ی حداقل غلظت کشندگنییروش تع

   نـشان   سیوکوس فکـال  کو استاندارد انتر  هی سو ي بر رو  دازولیمی ا دیجد مشتق   ییای مطالعه اثر ضد باکتر    نیدر ا  :گیري بحث و نتیجه 

  .باشد ی مبی ترکنی اشتری بیی شناساي براي پاتوژن، گام بعدنی مقاوم ايها هی سوي مشتق رونی اثر ایداده شد و بررس

 سیکوس فکالکووتر ان،ییایمی شدی مشتقات جد،ییایضد باکتراثرات : هاي کلیديواژه. 
 

 چکیده
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 مقدمه

 گرم مثبت و فلـور  یکوکس س،ی انتروکوکوس فکال ياکترب

 کـه بـه    پستانداران اسـت ری دستگاه گوارش انسان و سا  یعیطب

ــوان  ــیعن ــل یک ــل اص ــتی از عوام ــا  عفون ــتانی بيه  ،یمارس

 دنـدان شـناخته     شهیـ  و التهاب کانـال ر     یی غذا يها  تیمسموم

 ياری بـه بـس    سیمقاوم شدن انتروکوکوس فکال   ). 1- 3 (شود یم

ــاز آ ــوتیب ینت ــا کی ــ رايه ــام جی ــانواده بتاالکت ــون خ ــا و   چ ه

 در حـوزه سـالمت    ییهـا  ی نگران دی باعث تشد  ها،  دیوزیکنوگلیآم

 افتـه ی توسـعه   ی در حال توسعه و حتـ      ي از کشورها  ياریدر بس 

 بـات ی و کـاربرد ترک یی را بـه شناسـا  نی اسـت و محققـ   دهیگرد

 بلـه ا مق يها   راه نی از مؤثرتر  یکی به عنوان    ییای ضد باکتر  دیجد

 کـرده اسـت     لیـ  متما س،یکوکوس فکال و مقاوم انتر  يها  هیبا سو 

)2.(  

 بـات ی از ترک  ي متعدد ی گذشته خواص درمان   قاتیدر تحق 

 ازول،یــ تي بـه خــصوص مـشتقات خــانواده هـا   کیکلیهتروسـ 

 و  ن،یدی اکـسازول  ن،یدیـ میریدروپی تتراه دازول،یمی ا ن،یدیازولیت

 اثـر   فیـ  و ط   گزارش شده است، اما به علت قدرت بـاال         نیازپیت

 ضـد  تیها، خاص    از پاتوژن  ياری مشتقات در مهار بس    نی ا عیوس

.  اثرات مورد توجه قرار گرفته است      ری از سا  شی آنها، ب  ییایباکتر

 يهـا   تـست نی از اولییای که معموال تست ضد باکتر  يبه گونه ا  

  ).4- 9( مشتقات است نی ايانجام شده رو

ن، ضد   چون ضد سرطا   ی خواص درمان  ازولیاز مشتقات ت  

 ییایـ  ضـد باکتر   تیالتهاب و ضد قارچ گزارش شده است، خاص       

 ایستریــ لریــ نظییهــا  خــانواده در مهــار پــاتوژننیــمــشتقات ا

 یفـ ی و سـالمونال ت    یاکلی سرئوس، اشرش  لوسی باس توژنز،یمنوس

  ). 10( است دهی به اثبات رسمیمور

 ياری در مهار بس   نیدیازولی مشتقات ت  ییایاثرات ضد باکتر  

 لوکوکوسی اسـتاف  نـوزا، یها ماننـد سـودوموناس آئروج      از پاتوژن 

 وجـود  )5( اثبات شـده اسـت   وژنزیاورئوس و استرپتوکوکوس پ 

 بـر   زیـ  ن ی و ضد التهـاب    ی ضد قارچ  ،ی همچون ضد انگل   یخواص

  ).11- 13( خانواده افزوده است نی اتیاهم

ــانواده ا  ــشتقات خ ــمیم ــاتی ترکدازولی ــه  یب ــستند ک  ه

 آنهـا بـر   ییایـ  اثـر ضـد باکتر   عـالوه بـر اثبـات   دی جد قاتیتحق

 اورئوس، اثـر آنهـا را در کنتـرل          لوکوکوسی و استاف  یاکلیاشرش

 و  لوسی آسـپرژ  يهـا    قـارچ  ا،یشمانیـ  انگل ل  ،ي تومور يها  سلول

  ).14( کرده است دیی تایشگاهی آزماطی در شراومیفوزار

 و سـل در کنـار       مری آلزا يماریخواص متعدد چون مهار ب    

 و  هیـ  پنومون الی پاتوژن چون کلبس   يها ي آنها بر باکتر   ياثر مهار 

  در مــــــورد مــــــشتقات نــــــوزایســــــودوموناس آئروج

  ).15( گزارش شده است نی توسط محققنیدیمیریدروپیتتراه

 روسی و ضد و   ی عالوه بر خواص ضد التهاب     ری اخ قاتیتحق

 ییایـ  ضـد باکتر تی، خاصـ )17،16 (نیدی مشتقات اکسازول دزیا

 لوکوکوسی چـون اسـتاف    ییهـا    پـاتوژن  ي را  بر رو    باتی ترک نیا

  ).8(اند   نشان دادههی و استرپتوکوکوس آگاالکتسیدیدرمیاپ

 ییهـا    بـر پـاتوژن    زیـ  ن نیازپی مشتقات ت  ییایاثر ضد باکتر  

 و ســودوموناس یاکلی اورئــوس، اشرشــلوکوکوسی اســتافریــنظ

 چـون   ی التهـاب  يها يماریدر کنار قدرت مهار ب    ) 9 (نوزایآئروج

 نیـ  اي توجهـات بـر رو   شیفـزا  سبب ا  تی و ارتر  کیشوك سپت 

  ).18( شده است باتیترک

 مـشتقات   ی از برخـ   ییایبا توجه به مشاهده اثر ضـدباکتر      

 ی مطالعه بـه بررسـ     نی در ا  ر،ی اخ قاتی فوق در تحق   يها  خانواده

ــرات ضــد باکتر ــاث ــشتق جد30 ییای ــ م ــشتق 4 شــامل دی  م

ــمیا ــشتق تتراه5 دازول،یـ ــمیریدروپی مـ ــشتق 7 ن،یدیـ  مـ

ــسازول ــ8 ن،یدیاک ــشتق ت م ــشتق ت2 ازول،ی ــازولی م  4 و نیدی

 هی سو ياند، بر رو       سنتز شده  رانی در ا  ی که همگ  نیازپیمشتق ت 

 یشگاهیـ  آزما طی تحـت شـرا    سیاستاندارد انتروکوکـوس فکـال    

  .پرداخته شد

  هامواد و روش

  پـراش   سـنتز، توسـط      مشتقات پس از   ییایمیساختار ش 

 يصر عنـ هیـ ، تجز1H NMR ،13C NMR ،IR تک بلور، Xاشعه 

 نیـ  از ا  یسـپس محلـول   . دیـ  گرد دییـ  جـرم تأ   ی سـنج  فیو ط 

 یلی بر م  کروگرمی م 8192 با غلظت    DMSOمشتقات در حالل    

  ).19- 24 (دی گردهی تهتریل
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  ):1جدول (ترکیبات نام و خانواده 

  )1- 4(مشتقات خانواده ایمیدازول 

مالونونیتریل )ایلیدن- 2-ایمیدازول[d]بنزو-H2-اکتاهیدرو(-2

)1(  

مالونونیتریل )ایلیدن-2- متیل ایمیدازولیدین دي-4،4(-2

)2( 

) Z،E( -2-2-سیانو -)2- متیل ایمیدازولیدین-4-

  )3(مالونونیتریل )ایلیدن

 )4(مالونونیتریل )ایلیدن-2-)متیل ایمیدازولیدین- 4(-2

  )5-9(مشتقات خانواده تتراهیدروپیریمیدین 

- )H1(-2- اتیل تتراهیدروپیریمیدین- 4(-2

  )5(ل مالونونیتری)ایلیدن

-)H1(-2- هیدروکسی تتراهیدروپیریمیدین- 5(-2

  )6(مالونونیتریل )ایلیدن

 )7 (مالونونیتریل)ایلیدن- )H1(-2- )تتراهیدروپیریمیدین(-2

- )H1(- 2- )دي متیل تتراهیدروپیریمیدین-5،5(-2

 )8 (مالونونیتریل)ایلیدن

-6،5،4،1(-2- )ایلیدن- )H1(-2- )تتراهیدروپیریمیدین(-2

  )9( استونیتریل)ایل-2-نتتراهیدروپیریمیدی

  )10- 16(مشتقات خانواده اکسازولیدین 

متیل -4-)متیل)ایلیدن- 2-اکسازولیدین(سیانو- )E((-2اتیل 

  )10(  کربوکسیالت5-تیازول

) E(-2-)4 -2-اکسازولیدین(-2- )ایل-2- متیل تیازول-

  )11(استونیتریل )ایلیدن

) E(-2-)5 -2-)ایل- 2-متیل تیازول- 4-استیل -

  )12(استونیتریل )ایلیدن-2- اکسازولیدین(

)) E(-2-)4 -)4-2- )ایل- 2-تیازول)کلرو فنیل-

  )13(استونیتریل )ایلیدن-2- اکسازولیدین(

))E( -2-)4 -)4-اکسازولیدین(- 2-)ایل- 2-تیازول)برمو فنیل-

  )14(استونیتریل )ایلیدن-2

) E(-2-2- سیانو -)اتان تیوآمید )ایلیدن-2- اکسازولیدین

)15( 

  )16(استونیتریل )لیدنای- 2-اکسازینان-3،1(-2

  )17-24(مشتقات خانواده تیازول 

متیل -4-)متیل)ایلیدن- 2-تیازولیدین(سیانو- )E((- 2اتیل 

  )17( کربوکسیالت 5-تیازول

) E(-2-)5 -تیازولیدین(-2-)ایل- 2-متیل تیازول- 4-استیل-

  )18(استونیتریل )ایلیدن-2

) E(-2-)4 -2-تیازولیدین(-2- )ایل-2- متیل تیازول-

  )19(ستونیتریل ا)ایلیدن

-4-تیازول]متیل)ایلیدن-2- تیازولیدین(سیانو- )E([-2اتیل 

  )20(کربوکسیالت 

) E(-2-)4 -2-تیازولیدین(-2- )ایل-2- فنیل تیازول-

  )21(استونیتریل )ایلیدن

) E(-2-)4 -)4-تیازولیدین(-2-)ایل- 2-تیازول)نیترو فنیل-

  )22(استونیتریل )ایلیدن-2

) E2( -2-)5،4-2- )ایل-2- تیازولاکسو-4-دي هیدرو-

  )23(استونیتریل )ایلیدن-2- تیازولیدین(

)E( -2 -)بنزو[d]2-تیازول -)H3( -سیانو اتان - 2-)ایلیدن

  )24(تیوآمید 

  )25-26(مشتقات خانواده تیازولیدین 

)E( -2 -2-سیانو -)25(اتان تیوآمید )ایلیدن- 2-تیازولیدین(  

  )26 (مالونونیتریل)ایلیدن- 2-تیازولیدین(-2

  )27-30(ه تیازپین مشتقات خانواد

)Z5،Z7( -7 -)4-7،4،3،2-آمینو- 5- )کلرو فنیل ایمینو -

  )27(کربونیتریل -6-تیازپین- 4،1-تتراهیدرو

) Z5،Z7(-7-)4 -7،4،3،2-آمینو- 5- )برمو فنیل ایمینو -

  )28(کربونیتریل -6-تیازپین- 4،1-تتراهیدرو

) Z5،Z7(-5-7- تتراهیدرو-7،4،3،2- آمینو-)فنیل ایمینو( -

  )29(کربونیتریل - 6-تیازپین- 4،1

)Z5،Z7( -7-)4-7،4،3،2-آمینو- 5- )نیترو فنیل ایمینو -

  )30(کربونیتریل -6-تیازپین- 4،1-تتراهیدرو

 سیکوکوس فکالو مورد مطالعه انتر يباکتر

)PTCC1778 (هاي صنعتی سمیکروارگانیاز مرکز کلکسیون م 

 ي بر روهی جهت رشد اوليباکتر.  شدهیته) PTCC (رانیا

مرك ) (Tryptic soy Broth( براث ي سوکیپتی ترطیمح

 وسیسلس  درجه37 ي ساعت در دما24 يکشت و برا) آلمان

 24 يآگار برا  بالدطیمح ي بر روي سپس باکتر،انکوبه شد

سرانجام .  انکوبه شدوسی سلس  درجه37 ي  دما ساعت در

 می توسط دستگاه اسپکتروفتومتر غلظت نلی استرطی شراتحت

 طی در محياز باکتر) CFU/mL 108×5/1(مک فارلند 

به دست آمد که به عنوان  )مرك آلمان( براث ي سوکیپتیتر

  ).25( در نظر گرفته شد رهیمنبع ذخ
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  ساختار شیمیایی مشتقات بررسی شده در آزمایش. 1جدول 

 ساختار ترکیب ساختار ترکیب ساختار ترکیب
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در ) MIC( رشد ی حداقل غلظت بازدارندگنییتع

 لوشنی داکروی و با روش براث ملی استريا  خانه96 تیپل

مرك ( براث نتونی مولرهطی در محCLSI استاندارد طبق

 8192 مشتقات ییغلظت ابتدا. انجام شد) آلمان

 ها کیوتیب ی آنتهی و غلظت اولتری لیلی بر مکروگرمیم

 512) گمای سشرکت نیسی و جنتامانیلیس یپن(

 که ي به طوردی استفاده گردتری لیلی بر مکروگرمیم

، 4096 بی به ترتازدهی اول تا يها غلظت مشتقات در خانه

2048 ،1024 ،512 ،256 ،128 ،64 ،32 ،16 ،8 ،4 ،

 در ها کیوتی بی و غلظت آنتتری لیلی بر مکروگرمیم

، 16، 32، 64، 128، 256  بی به ترتازدهی اول تا يها خانه

 نیی تعتری لیلی بر مکروگرمی م25/0، 5/0، 1، 2، 4، 8

 ونیسپانسسو) زدهواخانه د (فیدر خانه آخر هر رد. شد

 براث و نتونی کشت مولر هطی محبیبه ترکیی ایباکتر

DMSOسپس . دی اضافه گردی به عنوان کنترل منف

 در وسی درجه سلس37 ي ساعت در دما24 ي براتیپل

 نی کمترون،یاسببعد انکو.  داده شدقرار کرداری شاتورکوبان

 مشاهده ي که در آن کدورت حاصل از رشد باکتریغلظت

  ).25( شد نیی تعMIC نشد به عنوان

 فاقد يها ، از تمام چاهکMBC نییبه منظور تع

 24به مدت ) مرك آلمان( آگار نتونی مولرهطیکدورت در مح

. دی گردونی انکوباسوسی درجه سلس37 يساعت در دما

 در آن رشد نکرده بود به عنوان ي که باکتری غلظتنیکمتر

MBC25 (دی گزارش گرد.(  

 نتونی مولرهطیم رشد در مح قطر هاله عدنیی تعيبرا

 ره،ی منبع ذخییای باکترونیآگار با سواب آغشته به سوسپانس

سپس با استفاده از .  صورت گرفتي باکتریکشت سطح

 مشتقات ي  به دست آمده براMIC از تریکرولی م15سمپلر، 

 تریکرولی م15 ی کنترل منفيبرا (ها کیوتی بیو آنت

(DMSOشد و پس ختهیر لی بالنک استريها سکی دي رو 

 قطر وس،ی درجه سلس37 ي در دماونی ساعت انکوباس24از 

 ها شی آزماهیکل . شديری اندازه گسیهاله مهار رشد توسط کول

  .دیسه مرتبه تکرار گرد

  آنالیز آماري

 ارمعی انحراف ± نیانگی قطر هاله مهار رشد به صورت م       جینتا

 هی جهت تجز22 نسخه SPSS يارائه شده است که از نرم افزار آمار

  ).25 (دی داده ها استفاده گردلیو تحل

  ها یافته

 يهـا    خـانواده  دی مشتقات جد  ،ییای اثر ضد باکتر   یبررس

 ن،یدیـــمیریدروپی تتراهدازول،یـــمی ان،یدیـــازولی تازول،یـــت

 نشان داد که    سی بر انتروکوکوس فکال   نیازپی و ت  نیدیاکسازول

شتق تـست   م30 انی از م  نیدیدازولیمی ا 4تنها مشتق شماره    

ــشــده در ا ــانی ــا  شی آزم  MBC 4096 و  MIC 2048 ب

 2/10±1/0 و قطـر هالـه مهـار رشـد           تری ل یلی م بر کروگرمیم

در .  بـود  سی بر انتروکوکوس فکـال    ي اثر مهار  ي متر دارا  یلمی

  MBCو MIC  2 باي اثر مهارنیشتری بوگرامی بیتست آنت

ر  اثـ  نی و کمتـر   نیلی سـ  ی پنـ  ي برا تری ل یلی بر م  کروگرمیم 4

 تـر ی لیلـ ی بـر م کروگـرم یم MBC  8 و MIC  4 باي مهار

  ).2 جدول (دی ثبت گردنیسی جنتامايبرا

  بحث و نتیجه گیري 

ــب ــشتقات یرخ ــانواده ت6 از م ــ خ ــازولی تازول،ی  ن،یدی

از  ن،یازپیـ  و ت  نیدی اکسازول ن،یدیمیریدروپی تتراه دازول،یمیا

ی یای ضد باکتر  دی جد باتی ترک نی تر فی الط عی و وس  نیتر يقو

 يهـا  هی مقاومـت گـسترده سـو    وعی که با ش   شوند یمحسوب م 

 نیـ  اثـرات ا ی بررسـ ها، کیوتی بی به آنت  سیانتروکوکوس فکال 

 ،یشگاهیـ آزما طی در شـرا   سیکوکـوس فکـال   و بر انتر  مشتقات

 بـات یکردن ترکي  کاربرد  ویی  در شناسا  گامنی اول تواند یم

  ). 4-9( باشد سیکوکوس فکالوضد انتر

  دهیـ  دازولیـ  ت مـشتقات   از ي  اثر مهـار   مطالعه   نیدر ا 

 خانواده را   نی مشتقات ا  ی اثر برخ  قاتی که تحق  یحال در  نشد

 کـه   یقـ یانـد ماننـد تحق       داده ن نـشا  سیبر انترکوکوس فکـال   

 خـانواده   نیـ  از ا  ی مـشتقات  ي و همکاران بر اثر مهـار      بوندوك
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 شـده   شی مشتق آزما  13 مشتق از    10انجام دادند که در آن      

  . بودندي اثر مهارياراد سیوس فکالکوکوبر انتر

 بـا هـم   اری بـس زیـ  مشتق ن 10 نی ا MIC زانیالبته م  

 خـود نـشان دهنـده تنـوع در قـدرت            نیتفاوت داشت که ا   

 مهـار   ،قاتیتحق). 26( است   ازولی مشتقات خانواده ت   يمهار

 اثـر ضـد     ي بـرا  ی را دو راه احتمـال     DNA و سـنتز     یمیآنز

در مـورد   ). 10 (کننـد  ی م ی معرف ازولی مشتقات ت  ییایباکتر

 تـوان بـه     ی مـ  زی ن نیدیازولی مشتق ت  2 يعلت عدم اثرگذار  

 13 و همکــاران اشــاره کــرد کــه در آن توماشــیک قیــتحق

 اثـر   سیکوکـوس فکـال   و بـر انتر   ی همگـ  نیدیـ ازولیمشتق ت 

ـ    يمهار  تنهـا دو مـشتق بـر اسـترپتوکوکوس          ی داشـتند ول

 فیـ  اثـر داشـتند کـه ط      وژنزیـ  و استرپتوکوکوس پ   هیمونوپن

 انیـ  را نما  هـا  ي مـشتقات بـر بـاکتر      نیـ  متفاوت ا  يگذار اثر

  ). 27(کند  یم

 چـون   ی خواص نیدیمیریدروپیدر مورد مشتقات تتراه   

 ی از اثرات درمانياری که منشاء بسمی کانال کلس دهمهار کنن 

 ایـ  قلب و عروق و اعصاب است        يها يماری مشتقات بر ب   نیا

 شـناخته   زدیـ  ا روسی در و  CD4 نیکوپروتئیمهار کننده گل  

 نیـ  اییایـ  اثر ضـد باکتر ی بررسنکهیشده است اما به علت ا  

 مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت هنـوز       یمشتقات بـه تـازگ    

 هـا  ي مـشتقات بـر بـاکتر      نیـ  ا ي اثر گذار  یتمال اح سمیمکان

  ). 28( نشده است ییشناسا

 به  توان ی م زی ن نیدیمیریدروپیدر مورد مشتقات تتراه   

 و  هیسانتریـ  د گالیانواده بر ش   خ نی مشتقات ا  يعدم اثر گذار  

و همکـاران اشـاره     بیـضائی    قیـ  در تحق  سیرابلیتئوس م وپر

 و نیازپی تقات تنوع اثر را در مورد مشت  ،مطالعات). 29(کرد  

  ).9،8 (دهند ی نشان مزی ننیاکسازپ

 اســتاندارد هی بــر ســودازولیــمیبــا اثبــات اثــر مــشتق ا

 نیـ  ايهـار  اثر م  ی مطالعه، بررس  نی در ا  سیکوکوس فکال وانتر

 ي بعـد قـات ی پـاتوژن در تحق نیـ  مقـاوم ا  يها  هیمشتق بر سو  

  .شود ی مشنهادیپ

  

  

 MBC و   MIC،  )میلی متـر  (قطر هاله مهار رشد     . 2جدول  

هـا بـر روي       مشتقات و آنتـی بیوتیـک     ) میکروگرم بر میلی لیتر   (

  انتروکوکوس فکالیس

آنتی / مشتقات

  ها بیوتیک

قطر هاله مهار 

  رشد

MIC  MBC  

1  -  -  -  

2  -  -  -  

3  -  -  -  

4  1/0±2/10  2048  4096  

5  -  -  -  

6  -  -  -  

8  -  -  -  

9  -  -  -  

10  -  -  -  

11  -  -  -  

12  -  -  -  

13  -  -  -  

14  -  -  -  

15  -  -  -  

16  -  -  -  

17  -  -  -  

18  -  -  -  

19  -  -  -  

20  -  -  -  

21  -  -  -  

22  -  -  -  

23  -  -  -  

24  -  -  -  

25  -  -  -  

26  -  -  -  

27  -  -  -  

28  -  -  -  

29  -  -  -  

30  -  -  -  

  4  2  1/21±1/0  سیلین پنی

  8  4  3/17±2/0  جنتامایسین

 اثـر  دازولیـ می ا4 مطالعه تنها از مـشتق شـماره    نیدر ا 

 مـشتقات  ری مشاهده شد و سا  سیکوکوس فکال و بر انتر  يمهار

 و  مـاورووا  قیـ در تحق .  بودنـد  ي خـانواده فاقـد اثـر مهـار        نیا

 MIC بـا     خـانواده  نیـ ز مـشتقات ا    ا ی تنها برخ  زیهمکاران ن 

ــرمیم16-1000 ــر مکروگ ــی ب ــری لیل ــاکتر ت ــر ب ــا ي ب  يه

 و  یاکلی سـرئوس، اشرشـ    لوسی اورئوس، باسـ   لوکوکوسیاستاف

 یبرخـ ). 30( بودنـد  ي اثر مهار ي دارا نوزایسودوموناس آئروج 

 را مـرتبط بـا      دازولیـ می مشتقات ا  ییای اثر ضد باکتر   نیمحقق
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 ردوکتـاز   دروفوالتیـ ه ي د می مهـار آنـز    ایـ  دیـ پیمهار سنتز ل  

)DHFR (خانواده از   نی عبور مشتقات ا   الً که احتما  دانند یم 

 است، هرچند ي بر باکتري و غشا شرط اثر گذار     ی سلول وارهید

 انــدازه در اثــر ضــد ریثأ و تــسمیــ نــوع مکاننیــیاثبــات و تع

 دارد  شتریـ  ب شاتیـ  بـه آزما   ازیـ ، ن 4 مشتق شـماره     ییایباکتر

 مشتقات  يو همکاران قدرت مهار   مار  راجکودر مطالعه   ). 31(

 اورئوس، سالمونال   لوکوکوسی استاف ي بر چهار باکتر   دازولیمیا

 قطر هاله مهار   يریگ ه و سودوموناس با انداز    یاکلی اشرش ،یفیت

 دازولیمیرشد نشان دادند که ساختار مهم در همه مشتقات ا         

 عامـل  کیـ  بـه عنـوان   نیرازیپی آنها، وجود حلقه پ   در مطالعه 

 اثـر  تیـ  در تقوالً است که احتمـا یی با اثرات متعدد دارو فعال

). 33،32( مــؤثر بــوده اســت اری مــشتقات بــسییایضــدباکتر

ــر مهــاری کمــقــاتیســفانه تحقأمت  مــشتقات ي در مــورد اث

 انجام شده اسـت، امـا     سیکوکوس فکال و بر انتر  نیدیدازولیمیا

 خانواده  نی از مشتقات ا   ی قدرت برخ  ری اخ يها   سال قاتیتحق

 یبه عنوان مثال م   . ها نشان داده است      از پاتوژن  ياریبر بس را  

 قیـ  اشاره کرد که از طر     همکاران و   منجوناس قیتوان به تحق  

 را  نیدیـ دازولیمی مشتقات ا  ي قدرت مهار  MIC يریاندازه گ 

 ،یاکلی اشرشس،ی سوبتللوسی اورئوس، باسلوکوکوسیبر استاف 

ــودوموناس آئروج ــوزایس ــالمونال تن ــی و س ــیف  طیرا را در ش

  ).34( نشان دادند یشگاهیآزما

  تشکر و قدردانی

 دانـشگاه زابـل،     ی از معاونت محترم پژوهش    لهی وس نیبد

 و  يبـه جهـت همکـار     جناب آقاي دکتـر محمـد الـه بخـش           

  .گردد ی و تشکر مری تقدیقاتی پروژه تحقنی از انجام اتیحما
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