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 دهیچک
کند. شناسایی، بررسی و کاربرد ترکیبات جدید ی را تهدید میپروریآبزهای آبزیان است که صنعت ترین پاتوژنگارویه از مهم الکتوکوکوس زمینه و هدف:

روی، نایسین، پلی االیزین،  نانوذرات ی کارا و مهم برای کنترل این پاتوژن باشد. در این مطالعه اثر ضد باکتریایی مشتقات تیواتر،حلراهتواند ی میباکترضد 

 ه بر روی الکتوکوکوس گارویه بررسی گردید.های هیدروالکلی رزماری و برگ گیاه جغجغگالیسین و عصاره

گیری قطر هاله مهار رشد، از روش پس از تهیه ترکیبات، جهت بررسی اثرات ضد باکتریایی این ترکیبات از روش انتشار در دیسک جهت اندازه ها:مواد و روش

 ( استفاده گردید.MBC( و همچنین از روش تعیین حداقل غلظت کشندگی )MIC) براث میکرو دایلوشن جهت تعیین حداقل غلظت بازدارندگی رشد

اثر ضد باکتریایی دو مشتق  نایسین، پلی االیزین، گالیسین و عصاره هیدروالکلی رزماری بر الکتوکوکوس گارویه مشاهده نشد. اثر مهاری از گونهچیه نتایج:

میکروگرم بر  MBC 2048-64و  MIC4096-32متر، میلی 48/9-35/18رشد تیواتر، نانوذرات روی و عصاره هیدروالکلی برگ گیاه جغجغه با قطر هاله مهار 

 بود. e4بهترین اثر مهاری مربوط به مشتق تیواتر  مشاهده گردید. تریلیلیم

ی هاکمپلکست تیواتر، نانوذرات روی و عصاره هیدروالکلی برگ گیاه جغجغه بر الکتوکوکوس گارویه اثبات گردید. لیگاندها و اثر مهاری مشتقا گیری:نتیجه

 ، طراحی گردند که خواص ضدمیکروبی را بهبود بخشند.شدهشیآزماانند بر اساس تیواترهای توجدیدی در تحقیقات آتی می

 

 باکتریایی، ترکیبات جدید، الکتوکوکوس گارویهاثر ضد  کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 مقدمه
الکتوکوکوس گارویه باکتری گرم مثبت هوازی اختیاری است 

 رفتارهایکه سبب بیماری الکتوکوکوزیس با عالئمی چون 

 خونریزی با همراه هاچشم زدن بیرون بدن، تیرگی عصبی،

در طیف  های و بالهششآب یدر نواح بخصوص سطحی یا داخلی

 تیالپیا، زرد، دم شیگ ،کفشک کفال، وسیعی از ماهیان چون

ین پاتوژن از (. 1گردد )صخره می ماهی و ماهی زمرد ی،ماهگربه

است و در انسان  جداشدهشیر و گوشت سایر پستانداران نیز 

تواند سبب بروز در کودکان و افراد مسن می خصوصبه

ی جهانی هاگزارشهای اخیر (. طی سال2شود )اندوکاردیت 

چون  هاکیوتیبیآنتحاکی از مقاومت دارویی این پاتوژن به برخی 

 واسطهبهکانامایسین، نئومایسین، تتراسایکلین و استرپتومایسین 

شناسایی  که این ضرورت استانتقال پالسمید، ارائه شده 

های مقاوم را بیش ترکیبات ضد باکتریایی جدید برای مهار سویه

  (.3دهد )از قبل نشان می

نانوذرات فلزی در  خصوصبهو سنتز انواع نانوذرات  شناسایی

 الکترونیک، صنایعتحوالت عظیمی را در  مبدأچند سال اخیر، 

 ی، پزشکی و دارویی شده استطیمحستیز بیوتکنولوژی، انرژی،

پژوهشیمقاله   
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خواصی چون تصفیه هوا و فاضالب،  باوجود(. نانوذرات روی 4)

عنصر ضروری در عملکرد مناسب غدد  ها،تولید شامپوها و کرم

اثر ضد سرطانی، کنترل  ی،دانیاکسیآنتاثر  و عضالت، زیردرون

ایمنوفلورسنس،  درروشها و کاربرد قند خون، محافظت از نفرون

ترین نانوذرات پرکاربرد در پزشکی و صنایع دارویی از مهم

ترین ضد ترین و قوی(. نانوذرات روی از مهم5گردد )محسوب می

شوند و اثرات نانوذرات فلزی محسوب می ها در میانمیکروب

هایی چون اشرشیاکلی، آسپرژیلوس نیجر بر پاتوژن هاآنمهاری 

 (.6است ) شدهگزارشو کاندیدا آلبیکنس 

استفاده درمانی از گیاهان قدمتی به طول تاریخ بشریت دارد و 

عواملی چون عوارض کم و تهیه سریع و ارزان گیاهان دارویی 

 تنهانهدر مقایسه با داروهای سنتزی  هاآنسبب شده استفاده از 

(. گیاه جغجغه 7محدود نگردد بلکه گسترش یابد )

(Prosopisfarcta( از خانواده حبوبات )leguminacea )تیباقابل 

(. درمان 7مثل ایران است ) خشکمهینرشد در مناطق خشک و 

اسهال، سرفه و سرماخوردگی از اثرات درمانی برگ این گیاه در 

(. تحقیقات علمی خواصی چون کنترل 8طب سنتی است )

را برای برگ گیاه جغجغه گزارش  ضدالتهابدیابت، ضد اسپاسم و 

(. تحقیقات جدید نشان داده است عصاره این گیاه 8اند )کرده

ها چون کلبسیال بر برخی پاتوژن اکتریاییدارای اثر ضد ب

پنومونیه، استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاکلی و کاندیدا 

 (.9آلبیکنس دارد )

از خانواده Rosmarinus officinalis  رزماری بانام علمی

که در  سبزشهیای، چندساله و همگیاهی است بوته، نعناعیان

(. 10گردد )جهان کشت می یکشورمان و بسیاری از کشورها

غذا که فاقد اثرات سمیت بر  دهندهطعمیک  عنوانبهاین گیاه 

شود و تحقیقات اثرات این گیاه را در ها است شناخته میسلول

های معده ها، آترواسکروسیز، زخم، انواعی از سرطانالتهابمهار 

(. رزماری به علت 10اند )های تنفسی گزارش کردهو بیماری

ولی دارای اثرات ضد میکروبی بوده و محققین داشتن ترکیبات فن

هایی چون استافیلوکوکوس اثرات عصاره اتانولی آن را بر پاتوژن

اند اورئوس، باسیلوس سرئوس و سودوموناس آئروژینوزا نشان داده

(11.) 

های سمیت پایین برای انسان از ویژگیو  نهیدآمیاسترین ساده

 نهیدآمیاسی این دانیاکسیآنتمحققین اثر  .استگالیسین مهم 

اند. مطالعات اثر ضد باکتریایی گالیسین را بر را گزارش کرده

 (.12اند )پاتوژن مهم هلیکوباکترپیلوری نشان داده

ی هانهیدآمیاسپلی االیزین یک هموپلیمر باکتریایی است که از 

شود و بی خطری آن بر سیستم عصبی، ایمنی یزین تشکیل میال

(. در برخی کشورهای شرق 13رسیده است ) دیتائی به دمثلیتولو 

نگهداری مواد غذایی  مدت باال بردن منظوربهآسیا، از این ترکیب 

گردد و تحقیقات قدرت ضد چون برنج و سبزی استفاده می

 (.13دهند )میباکتریایی این ترکیب را نشان 

 است که از باکتری نهیدآمیاس 34نایسین یک پیتید سبک با 

(. نایسین به علت عدم 14گردد )الکتوکوکوس الکتیس تولید می

طعم غذا، مجوز  رییتغعدمزایی، عدم اثر بر فلور روده و اثر سرطان

استفاده در مواد غذایی را از سازمان بهداشت جهانی دریافت کرده 

ین اثر مهاری این پپتید در شرایط آزمایشگاهی بر است. محقق

هایی مانند استافیلوکوکوس ارئوس، سالمونال روی پاتوژن

 (.15اند )موریوم و کاندیدا آلبیکنس را نشان دادهتیفی

سولفید یا  عنوانبه C-S-C ترکیبات آلی حاوی پیوندهای

یا همراه یی تنهابههای عاملی . این گروهشوندیمتیواتر شناخته 

های فعال بیولوژیکی متعدد ها در داروها و مولکولگروه با سایر

پروتئینی است که در  دینواسیآممتیونین یک -Lحضور دارند. 

کند. مشتقات رشد و توسعه عروق خونی نقش حیاتی ایفا می

ی اسکیزوفرنیا، آسم، هایماریبتیواتر یک مکمل مفید در درمان 

و  یمس، آلرژ تیمسموم ن،نسوی، پارکیالکلمسمومیت 

 هیعلی است. بی تیونول یک دی آریل تیواتر است که افسردگ

(. این دارو 16رود )ی ترماتودی و سستودی به کار میهاعفونت

تجویز گردد زیرا بر پوست اثرات  اطیبااحتبایستی در انسان 

از خانواده  کیوتیبیآنت(. سفوتیام یک 17فتوسنتزی دارد )

( در 1-(. بوتوکونازول نیترات )گینازول18سفالوسپورین است )

(. آروتینولول 19) گرددیمی قارچی واژن تجویز هاعفونتدرمان 

 مورداستفادهی عضالت رعادیغو گرفتگی  فشارخوننیز در درمان 

است که  دانیاکسیآنت(. پروبوکول یک عامل 20) ردیگیمرار ق

(. کربوسیستئین 21) دهدیمسطح کلسترول در خون را کاهش 

که از آلکیالسیون سیستئین توسط کلرو استیک اسید تهیه 

یت و برونش یویانسداد مزمن ر ، در رفع عالئم ناخوشایندشودیم

های گرم (. اثر مهاری مشتقات تیواتر بر باکتری22هستند ) مؤثر

مثبت و گرم منفی چون استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس 

 (.23است ) شدهگزارشسوبتلیس، اشرشیاکلی و سالمونال تیفی 

در این مطالعه اثر ضد باکتریایی مشتقات تیواتر، نانوذرات روی، 

های هیدروالکلی رزماری نایسین، پلی االیزین، گالیسین و عصاره

 و برگ گیاه جغجغه بر روی الکتوکوکوس گارویه بررسی گردید.
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  هامواد و روش

 سنتز مشتقات تیواتر  

گرم کربن  76/0میلی مول(،  10( )1گرم مالونونیتریل ) 66/0

 20گرم پتاسیم کربنات ) 76/2میلی مول(،  10( )2دی سولفید )

 20میلی مول( در  20) a-e3میلی مول( و بنزیل هالیدهای 

ساعت تحت رفالکس قرار  5-9استونیتریل برای  تریلیلیم

گرفتند. سپس مخلوط واکنش تا دمای اتاق خنک گردید. به 

آب افزوده شد و محتویات طی دو  تریلیلیم 20مخلوط مقدار 

دی اتیل اتر استخراج گردید. محلول  تریلیلیم 10مرحله توسط 

آبی  چندین بار با آب شستشو گردید و هر بار فاز شدهاستخراج

دور ریخته شد. فاز آلی باقیمانده توسط منیزیم سولفات خشک 

گردید و حالل تبخیر شد. در خاتمه نیز تبلور مجدد برای جامدات 

 (.24اتانول صورت گرفت ) -باقیمانده از محلول آب

 
 (a4نیتروبنزیل(تیو(متیلن(مالونونیتریل )-4)بیس))-2

 (b4نیتروبنزیل(تیو(متیلن(مالونونیتریل )-2)بیس))-2

 (c4دی کلروبنزیل(تیو(متیلن(مالونونیتریل )-4،2)بیس))-2

 (d4کلرو بنزیل(تیو(متیلن(مالونونیتریل )-2)بیس))-2

 (e4بنزیل(تیو(متیلن(مالونونیتریل )-4)بیس))-2

 CNTs/Zn:ZnO@Ni2P-NCsسنتز   

( با 1)شکل  P2Zn:ZnO@Niگرم از نانوکامپوزیت  79/0

که  شده مخلوط شد عامل داری کربنی هانانولولهگرم از  19/0

گلیکول  لنیاتیپل تریلیلیم 20آب مقطر و  تریلیلیم 30در 

 گرادیسانتی درجه 70ساعت در دمای  2به مدت  متعاقباً

 22به مدت  100اولتراسونیک شده و بر روی یک شیکر با دور 

صاف شد و چندین  خألشد. محصول نهایی تحت  هم زدهساعت 

در  گرادیسانتی درجه 100مرتبه با آب مقطر شسته و در دمای 

 (.25) آون خشک گردید

 های گیاهیتهیه عصاره  

از عطاری تهیه شد و توسط  و رزماری برگ گیاه جغجغه

شدند. سپس توسط ترازوی دیجیتال  دیتائی شناساهیگمتخصص 

پس از پودر کردن بر سطح  .به میزان پنجاه گرم توزین شدند

 96 درصد اتانول 50) از حاللی سیس 500 هااز آنهرکدام 

 را پودر کامالًتا  شد مقطر( ریخته آب درصد 50درصد و 

 مدت به آلومینیومی ورقه با هاسر ارلن پوشاندناز  بعد بپوشاند.

 در این هانمونه شدند، داده قرار تاریک محیط در ساعت 72

 واتمن(کاغذ صافی  توسط سپس و گردیدند مخلوط مرتباً مدت

 اواپوراتور توسط دستگاه حالل شدند. حذف صاف) 4شماره 

 هایعصاره حالل، حذف کامل از اطمینان جهت گردید. انجام

 شدند گذاری خانهگرم گرادیسانت درجه 37 یدما در ماندهیباق

پودر عصاره در حالل  خارج گردد. کامل طوربهعصاره  از حالل تا

DMSO  های میکرون ویال 22/0حل شد و با فیلتراسیون با فیلتر

 (.9استریل جهت بررسی اثر ضد باکتریایی به دست آمد )

 تهیه گالسین، پلی االیزین و نایسین  

پودر پلی االیزین از شرکت سیگما تهیه  و پودر گالیسین

میکرون، آماده  22/0گردید، پس از محلول سازی و فیلتراسیون 

 (.13و  12استفاده شدند )

ی در سازآمادهنایسین با برند شرکت سیگما تهیه گردید. برای 

درصد استریل حل گردید، سپس در بن ماری  2 کیدریدکلریاس

دقیقه حرارت دید. پس  7گراد به مدت درجه سانتی 80در دمای 

تا  میکرون 22/0از سانتریفیوژ و فیلتراسیون مایع رویی با فیلتر 

 (.15نگهداری گردید ) -20هنگام مصرف در دمای 

( IBRC-M 10900)الکتوکوکوس گارویه  موردمطالعه باکتری

برای رشد  از دانشکده شیالت دانشگاه زابل تهیه گردید. باکتری

کشت و  اولیه بر روی محیط مولر هینتون براث )مرک آلمان(

شدند. درجه سلسیوس انکوبه  28ساعت در دمای  24برای 

سرانجام در شرایط استریل توسط دستگاه اسپکتروفتومتر غلظت 

( از هر باکتری در محیط CFU/ml 810× 5/1نیم مک فارلند )

مولر هینتون براث )مرک آلمان( به دست آمد که بعد از 

منبع ذخیره  عنوانبهکه  CFU/ml 610× 5/1ی غلظت سازقیرق

 (.24) شودیمدر نظر گرفته 

ای استریل و با روش براث خانه 96در پلیت   MICآزمایش

در محیط مولرهینتون  CLSIمیکرو دایلوشن طبق استاندارد 

میکروگرم بر  8192براث انجام شد. غلظت ابتدایی مشتقات 

برای همه ترکیبات تهیه شد. در خانه آخر هر ردیف  تریلیلیم

ت به ترکیب محیط کش ( سوسپانسیون باکتریاییدوازده)خانه 

کنترل منفی اضافه گردید.  عنوانبه DMSOمولر هینتون براث و 

درجه  28ساعت در دمای  24خانه برای  96سپس پلیت 

سلسیوس در انکیباتور شیکردار قرار داده شد. بعد از انکبواسیون، 
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کمترین غلظتی که در آن کدورت حاصل از رشد باکتری مشاهده 

 (.24تعیین شد ) MIC عنوانبهنشد 

های فاقد کدورت در ، از تمام چاهکMBCتعیین  منظوربه

درجه سلسیوس به  28محیط مولرهینتون اگار کشت و در دمای 

ساعت انکوباسیون گردید. کمترین غلظتی که باکتری  24مدت 

 (.24) گزارش گردید MBC عنوانبهدر آن رشد نکرده بود 

برای تعیین قطر هاله عدم رشد ابتدا در محیط مولر هینتون 

آغشته به سوسپانسیون باکتریایی، کشت سطحی  آگار با سواپ

میکرولیتر  15باکتری صورت گرفت سپس با استفاده از سمپلر، 

 15برای ترکیبات )برای کنترل منفی  شدههیته از حداکثر غلظت

های بالنک استریل ریخته شد روی دیسک DMSO)میکرولیتر 

درجه سلسیوس  28ساعت انکوباسیون در دمای  24و پس از 

 (.24گیری شد )ر هاله مهار رشد توسط کولیس اندازهقط

 ها سه بار انجام شد.تمامی آزمایش

 

 نتایج
نایسین، پلی االیزین، گالیسین و عصاره نتایج نشان داد 

هیدروالکلی رزماری فاقد اثر مهاری بر الکتوکوکوس گارویه 

باشند. اثر مهاری دو مشتق تیواتر، نانوذرات روی و عصاره می

-35/18رشد هیدروالکلی برگ گیاه جغجغه با قطر هاله مهار 

میکروگرم  MBC 2048-64 و MIC 4096-32متر، میلی 48/9

مشاهده گردید که بیشترین اثر مهاری مربوط به  تریلیلیمبر 

 (1بود )جدول  e4تیواتر 
 

 بحث 
الکتوکوکوس هرچند تمامی ترکیبات مطالعه برای اولین بار بر 

تست گردیدند، بررسی مکانیسم اثر هریک از ترکیبات گارویه 

 کند.تواند به فهم برتر نتایج حاصل کمک می

مشاهده الکتوکوکوس گارویه پلی االیزین فاقد اثر مهاری بر 

ها از سلول باکتری و برهم خوردن چرخه گردید. سبب نشت یون

های احتمالی است که برای اثر ضد سلول از مکانیسم وسازسوخت

 pHشود و افزایش دما و کاهش باکتریایی پلی االیزین مطرح می

(. 25یایی این ترکیب مؤثر هستند )در باال بردن قدرت ضد باکتر

پلی االیزین بر روی سطح، مورفولوژی، چرخه الکترونی و 

است اما تنوع  اثرگذارهای گرم مثبت های غشایی باکتریپمپ

 شدهگزارشهای گرم مثبت گوناگون اثر این ترکیب بر باکتری

 (.26است )

ثبت نگردید. الکتوکوکوس گارویه اثر مهاری از نایسین بر 

نایسین این پپتید باکتریایی با ایجاد منفذ در غشای سلولی سبب 

های حیاتی سبب و تغییرات در غلظت یون ATPاختالل در تولید 

تحقیقات جدید نشان داده است (. 27شود )ها میمهار باکتری

 یهعلبررسی اثر ضد باکتریایی مشتقات تیواتر، نانوذرات منیزیم، نایسین، پلی االیزین، گالیسین و عصاره الکلی برگ گیاه جغجغه و رزماری  -1جدول 

 الکتوکوکوس گارویه

 MIC (µg/ml) MBC (µg/ml) (mmقطر هاله مهار رشد ) ترکیبات

 2048 4096 48/9 نانوذرات روی

 _ _ _ گالیسین

 _ _ _ نایسین

 _ _ _ پلی االیزین

 256 256 72/14 عصاره الکلی برگ گیاه جغجغه

 _ _ _ عصاره الکلی رزماری

 _ _ _ a4تیواتر 

 b4 41/16 512 512 تیواتر

 _ _ _ c4 تیواتر

 _ _ _ d4 تیواتر

 e4 24/18 32 64تیواتر 

 8 4 6/23 سیپروفلوکساسین

 مشاهده اثر مهاری: عدم _
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های گرم مثبت بر برخی پاتوژن مالحظهقابل ریتأثنایسین برای 

 احتماالًهایی مانند فلوراید و کلرهگزیدین دارد که نیاز به حامل

ی نایسین مؤثر واقع گردد اثرگذارتواند در ها میوجود این حامل

(28.) 

 نیز فاقد اثر مهاری بر الکتوکوکوس گارویه بود. گالیسین

ها، اثر مهاری یبا مهار سنتز پپتیدوگلیکان دیواره باکتر نیسیگال

(. مطالعات نشان داده است گالیسین 29کند )خود را اعمال می

ها اثر مهاری ندارد و افزودن برخی ترکیبات فنل بر برخی پاتوژن

دار مانند ان فیتلوایل دی فنیل هیدروزامید در افزایش اثر مهاری 

 (.30گالیسین مؤثر واقع گردد )

د باکتریایی بر عصاره هیدروالکلی رزماری فاقد اثر ض

بورنئول، الکتوکوکوس گارویه بود. رزماری از ترکیباتی چون 

اسید ، آلفاپی نن، وربنون، سینئول، کامفر 8و  1لیمونن، کامفن، 

است که  شدهلیتشک روزماریک، اسید کافئیک و اسید کلروژنیک

ترکیبات  ، ترکیب خاک و سن گیاه بر میزان هر یک ازوهواآب

را  آلفاپی ننو  وربنونسینئول،  8و  1مؤثر است و محققین 

 سمیمکاندانند که با ترین ترکیبات ضد باکتریایی رزماری میمهم

(. 31کنند )ی غشا باکتری اثر خود را اعمال میرینفوذپذافزایش 

و اسانس رزماری در مطالعات گوناگون دارای اثرات  عصاره

اثرات این گیاه بر  کهیطوربهده است ها بومتنوعی بر پاتوژن

تا  MIC 1400باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس 

و بر باکتری گرم منفی  تریلیلیممیکروگرم بر  22000

 تریلیلیممیکروگرم بر  12800 تا MIC 3200اشرشیاکلی 

است که احتمال دارد اثر عصاره هیدروالکلی رزماری  شدهگزارش

و  31مشاهده شود )الکتوکوکوس گارویه تر بر های باالدر غلظت

32.) 

در این مطالعه قدرت مهاری عصاره هیدروالکلی برگ جغجغه 

اسیدهای چرب بر الکتوکوکوس گارویه مشاهده گردید. 

ترین ترکیبات عصاره و ترکیبات فنولی مهم هانیپروتئ، راشباعیغ

دهند و محققین اثرات ضد باکتریایی جغجغه را تشکیل می

(. 33اند )های استات و هگزانی این گیاه را گزارش کردهعصاره

ی دیواره سلولی باکتریایی را رینفوذپذها و افزایش مهار آنزیم

 (.33نند )کهای مهاری عصاره جغجغه بیان میمکانیسم عنوانبه

ضد باکتریایی عصاره هگزانی و متانولی میوه و دانه جغجغه بر  اثر

باکتری گرم مثبت استرپتوکوکوس اینایی نشان داده شد البته 

میکروگرم بر  MBC 50000و  MIC 25000اثر مهاری با 

بسیار بیشتر از اثر عصاره هیدروالکلی برگ جغجغه  تریلیلیم

 (.34) است

در این مطالعه قدرت مهاری نانوذرات روی بر الکتوکوکوس 

، از 2Zn+گارویه مشاهده گردید. تولید پراکسید هیدروژن و یون 

ترین های غشایی و ایجاد منافذ در غشا از مهمکار انداختن پمپ

(. 35ها است )بر باکتری های مهاری نانوذرات رویمکانیسم

مطالعات نشان داده است وجود الیه پپتیدوگلیکان ضخیم در 

های گرم مثبت در کاهش اثر مهاری دیواره سلولی باکتری

و  Soren(. 35ها نقش مهمی دارد )نانوذرات روی بر این پاتوژن

هایی چون همکاران اثر ضد باکتریایی نانوذرات روی را بر باکتری

گیری وس پیوژنز، ویبریوکلرا و سالمونال تیفی با اندازهاسترپتوکوک

MIC ( 36نشان دادند .)Vijayakumar گیری و همکاران با اندازه

هایی چون قطر هاله مهار رشد اثر نانوذرات روی را بر باکتری

باسیلوس سرئوس، استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاکلی و 

 (.37سودوموناس آئروژینوزا گزارش کردند )

بر باکتری  e4و  a4اثر ضد باکتریایی مشتقات تیواتر 

مهار الکتوکوکوس گارویه مشاهده گردید. مشتقات تیواتر با 

از تولید ماده ژنتیک در  (ها )آدنین و گوانینمتابولیسم پورین

کنند و وجود اتصاالت جانبی در افزایش جلوگیری می هایباکتر

(. در مطالعه 38نقش مؤثری دارند ) هاآنقدرت ضد میکروبی 

Singh  و همکاران اثر مهاری برخی مشتقات تیواتر بر روی

های گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس باکتری

نل سوبتلیس گزارش شد، همچنین در این مطالعه وجود اتصال ف

بوده  مؤثرها و کوئنوزالین در تقویت اثر مهاری مشتقات بر پاتوژن

و همکاران اثر مهاری مشتقات تیواتر با  Bhalgat(. 38است )

 100و  50، 25های گیری قطر هاله مهار رشد در غلظتاندازه

استافیلوکوکوس اورئوس و میکروگرم بر روی دو باکتری 

مشتقات  و در این مطالعهسودوموناس آئروژینوزا نشان دادند 

دارای اتصال تیازول، نتروفنیل و هیدروکسی فنیل بیشترین اثر 

و همکاران در  Ling (. تحقیق39ها داشتند )مهاری را بر باکتری

ضد باکتریایی  براثراتصاالت جانبی مشتقات تیواتر  ریتأثمورد 

بر سویه استاندارد و مقاوم استافیلوکوکوس اورئوس نشان  هاآن

پیریدین نسبت به  خصوصبهضلعی  6های اد که اتصال حلقهد

ی سبب تقویت بیشتر اثر ضد باکتریایی ضلعپنجهای حلقه

در این افزایش اثر  مؤثرگردند و وجود اتم نیتروژن نیز عاملی می

 (.40) استمهاری 
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 گیرینتیجه
عصاره هیدروالکلی جغجغه، نانوذرات روی و مشتقات تیواتر که 

از سه نوع بر الکتوکوکوس گارویه دارای اثر مهاری بودند، هریک 

ی هاسمیمکانخانواده متنوع ترکیبات ضد باکتریایی هستند که با 

اثر  ، شناخت دقیقگردندها میگوناگون سبب مهار رشد باکتری

های آزمایشگاهی اثرات بررسی سهر ترکیب در مرحله اول و سپ

بر روی آبزیان، حیوانات آزمایشگاهی و  هاآندرمانی و سمیت 

تواند شناخت کافی از هر های انسانی در مراحل بعدی، میسلول

ی قدیمی را در هاکیوتیبیآنتبا  هاآنجایگزینی  منظوربهترکیب 

 پزشکی و دامپزشکی فراهم سازد.
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Abstract 
 

Background & Objective: Lactococcus garvieae is one of the most important zoonotic pathogens that 

threatens the aquaculture industry. The recognition and use of new antibacterial compounds is one 

the best ways to control this pathogen. In this study, inhibitory effects of Zn nanoparticles, thioethers 

derivatives, poly-L-lysine, nisin, glycine and hydroalcoholic extracts of Rosemary and Prosopis farcta 

leaves were assessed against L. garvieae. 

Materials & Methods: Antibacterial effect of all compounds were evaluated via the disk diffusion 

and broth microdilution methods. The results were reported as inhibition zone diameter (IZD), the 

minimum inhibitory concentration (MIC), and the minimum bactericidal concentration (MBC) values. 
Results: Any significant inhibitory effect was observed on L. garvieae with poly-L-lysine, nisin, 

glycine and hydroalcoholic extracts of Rosemary. Antibacterial effectof twothioethers derivatives, Zn 

nanoparticles and hydroalcoholic extracts of Prosopis farcta leaves was observed with IZD = 9.48-

18.35 mm, MIC = 32-4096 µg/ml and MBC = 64-2048 µg/ml. The best inhibitory effect was belonged 

to thioethers derivative 4e. 

Conclusion: Antibacterial effect of thioethers derivatives, Zn nanoparticles and hydroalcoholic 

extracts of Prosopis farcta leaves were proven on L. garvieae invitro. New ligands and complexes can 

be designed according tested thioethers especially derivative 4e in future researches to improve 

antimicrobial properties. 
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