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1/8/95: پذیرش مقاله18/5/95: دریافت مقاله
بخـش بهداشـت و   یاصـل يهـا یاز نگرانیکیبه ها،کیوتیبیاز آنتیعیوسفیدر برابر طسیمقاوم شدن انتروکوکوس فکال:مقدمه

ـ ضـد باکتر باتیفاده از ترکو استییشناسانیاز محققياریدرمان در اکثر جوامع مبدل شده است و سبب شده است تا بس ـ جدییای بـر  دی
ـ تحقنیدر ا. پاتوژن مطرح کنندنیکنترل ايکارهاراهنیاز مهمتریکیرا به عنوان سیانتروکوکوس فکالهیعل ـ  قی اثـرات ضـد   یبـه بررس

ـ و تنیدیاکسازولن،یدیمیریدروپیتتراهدازول،یمیان،یدیازولیتازول،یتيهااز خانوادهدیمشتق جد30ییایباکتر ـ بـر ا نیازپی يبـاکتر نی
.میاپرداخته

مشتقات به صورت محلول در هیپس از ته:هامواد و روشDMSOاز روش انتشـار در  باتیترکنیاییایاثرات ضد باکتری، جهت بررس
ـ یحـداقل غلظـت بازدارنـدگ   نیـی جهـت تع لوشنیداکرویقطر هاله مهار رشد، از روش براث ميریجهت اندازه گسکید و ) MIC(د رش

.دیاستفاده گردنیلیسیو پننیسیجنتامايهاکیوتیبیبا آنتسهیمقادر ) MBC(یحداقل غلظت کشندگنییاز روش تعنیهمچن
مشتقات به صورت محلول در هیپس از ته:هایافتهDMSOسـک یاز روش انتشار در دباتیترکنیاییایاثرات ضد باکتری، جهت بررس

ـ ) MIC(رشـد  یحداقل غلظـت بازدارنـدگ  نییجهت تعلوشنیداکرویطر هاله مهار رشد، از روش براث مقيریجهت اندازه گ از نیو همچن
.دیاستفاده گردنیلیسیو پننیسیجنتامايهاکیوتیبیبا آنتسهیمقادر ) MBC(یحداقل غلظت کشندگنییروش تع

نشـان  سیوکوس فکـال کواستاندارد انترهیسويبر رودازولیمیادیجدمشتق ییایمطالعه اثر ضد باکترنیدر ا:گیريبحث و نتیجه
.باشدیمبیترکنیاشتریبییشناسايبرايپاتوژن، گام بعدنیمقاوم ايهاهیسويمشتق رونیاثر ایداده شد و بررس

سیکوس فکالکووتران،ییایمیشدیمشتقات جد،ییایضد باکتراثرات : هاي کلیديواژه.

چکیده
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مقدمه
گرم مثبت و فلـور  یکوکسس،یانتروکوکوس فکالياکترب

کـه بـه   پستانداران اسـت ریدستگاه گوارش انسان و سایعیطب
ــوان  ــیعن ــل یک ــل اص ــتیاز عوام ــاعفون ــتانیبيه ،یمارس
دنـدان شـناخته   شـه یو التهاب کانـال ر ییغذايهاتیمسموم

ياریبـه بسـ  سیمقاوم شدن انتروکوکوس فکال). 1- 3(شودیم
ــاز آ ــوتیبینت ــاکی ــرايه ــام جی ــانواده بتاالکت ــون خ ــا و چ ه
در حـوزه سـالمت   ییهـا ینگراندیباعث تشدها،دیوزیکنوگلیآم

افتـه یتوسـعه  یدر حال توسعه و حتـ ياز کشورهاياریدر بس
بـات یو کـاربرد ترک ییرا بـه شناسـا  نیاسـت و محققـ  دهیگرد
بلـه امقيهاراهنیاز مؤثرتریکیبه عنوان ییایضد باکتردیجد

کـرده اسـت   لیـ متماس،یکوکوس فکالومقاوم انتريهاهیبا سو
)2.(

بـات یاز ترکيمتعددیگذشته خواص درمانقاتیدر تحق
ازول،یــتيبـه خصــوص مشـتقات خــانواده هـا   کیکلیهتروسـ 

و ن،یدیاکسـازول ن،یدیـ میریدروپیتتراهدازول،یمیان،یدیازولیت
اثـر  فیـ و طگزارش شده است، اما به علت قدرت بـاال نیازپیت

ضـد تیها، خاصاز پاتوژنياریمشتقات در مهار بسنیاعیوس
. اثرات مورد توجه قرار گرفته استریاز ساشیآنها، بییایباکتر

يهـا تسـت نیاز اولییایکه معموال تست ضد باکتريبه گونه ا
).4- 9(مشتقات است نیايانجام شده رو

ن، ضد چون ضد سرطایخواص درمانازولیاز مشتقات ت
ییایـ ضـد باکتر تیالتهاب و ضد قارچ گزارش شده است، خاص

ایســتریلریــنظییهــاخــانواده در مهــار پــاتوژننیــمشــتقات ا
یفـ یو سـالمونال ت یاکلیسرئوس، اشرشلوسیباستوژنز،یمنوس

). 10(است دهیبه اثبات رسمیمور
ياریدر مهار بسنیدیازولیمشتقات تییایاثرات ضد باکتر

لوکوکوسیاسـتاف نـوزا، یها ماننـد سـودوموناس آئروج  از پاتوژن
وجـود  )5(اثبات شـده اسـت   وژنزیاورئوس و استرپتوکوکوس پ

بـر  زیـ نیو ضد التهـاب یضد قارچ،یهمچون ضد انگلیخواص
).11- 13(خانواده افزوده است نیاتیاهم

ــانواده ا  ــتقات خ ــمیمش ــاتیترکدازولی ــه  یب ــتند ک هس
آنهـا بـر   ییایـ اثـر ضـد باکتر  عـالوه بـر اثبـات   دیجدقاتیتحق

اورئوس، اثـر آنهـا را در کنتـرل    لوکوکوسیو استافیاکلیاشرش
و لوسیآسـپرژ يهـا قـارچ ا،یشـمان یانگل ل،يتوموريهاسلول
).14(کرده است دییتایشگاهیآزماطیدر شراومیفوزار

و سـل در کنـار   مریآلزايماریخواص متعدد چون مهار ب
و هیـ پنومونالیپاتوژن چون کلبسيهايآنها بر باکترياثر مهار

در مــــــورد مشــــــتقات نــــــوزایســــــودوموناس آئروج
).15(گزارش شده است نیتوسط محققنیدیمیریدروپیتتراه

روسیو ضد ویعالوه بر خواص ضد التهابریاخقاتیتحق
ییایـ ضـد باکتر تی، خاصـ )17،16(نیدیمشتقات اکسازولدزیا
لوکوکوسیچـون اسـتاف  ییهـا پـاتوژن يرا  بر روباتیترکنیا
).8(اند نشان دادههیو استرپتوکوکوس آگاالکتسیدیدرمیاپ

ییهـا بـر پـاتوژن  زیـ ننیازپیمشتقات تییایاثر ضد باکتر
و ســودوموناس یاکلیاورئــوس، اشرشــلوکوکوسیاســتافریــنظ

چـون  یالتهـاب يهايماریدر کنار قدرت مهار ب) 9(نوزایآئروج
نیـ ايتوجهـات بـر رو  شیفـزا سبب اتیو ارترکیشوك سپت

).18(شده است باتیترک
مشـتقات  یاز برخـ ییایبا توجه به مشاهده اثر ضـدباکتر 

یمطالعه بـه بررسـ  نیدر ار،یاخقاتیفوق در تحقيهاخانواده
ــرات ضــد باکتر ــاث ــمشــتق جد30ییای مشــتق 4شــامل دی

ــمیا ــتق تتراه5دازول،یـ ــمیریدروپیمشـ ــتق 7ن،یدیـ مشـ
ــشــتق تم8ن،یدیاکســازول ــازولیمشــتق ت2ازول،ی 4و نیدی
هیسوياند، بر روسنتز شدهرانیدر ایکه همگنیازپیمشتق ت

یشـگاه یآزماطیتحـت شـرا  سیاستاندارد انتروکوکـوس فکـال  
.پرداخته شد

هامواد و روش
پـراش سـنتز، توسـط  مشتقات پس ازییایمیساختار ش

يصـر عنهیـ ، تجز1H NMR ،13C NMR ،IRتک بلور، Xاشعه 
نیـ از ایسـپس محلـول  . دیـ گرددییـ جـرم تأ یسـنج فیو ط

یلیبر مکروگرمیم8192با غلظت DMSOمشتقات در حالل 
).19- 24(دیگردهیتهتریل
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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 ایمیدازولیدیندي-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 فکالومورد مطالعه انتريباکتر

)PTCC1778 (هاي صنعتی سمیکروارگانیاز مرکز کلکسیون م
يبر روهیجهت رشد اوليباکتر. شدهیته) PTCC(رانیا

مرك ) (Tryptic soy Broth(براث يسوکیپتیترطیمح
وسیسلسدرجه37يساعت در دما24يکشت و برا) آلمان

24يآگار برابالدطیمحيبر رويسپس باکتر،انکوبه شد
سرانجام . انکوبه شدوسیسلسدرجه37ي دماساعت در

میتوسط دستگاه اسپکتروفتومتر غلظت نلیاسترطیشراتحت
طیدر محياز باکتر) CFU/mL108×5/1(مک فارلند 

به دست آمد که به عنوان )مرك آلمان(براث يسوکیپتیتر
).25(در نظر گرفته شد رهیمنبع ذخ
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ساختار شیمیایی مشتقات بررسی شده در آزمایش. 1جدول 
ترکیب ساختار ترکیب ساختار ترکیب ساختار

1 11 21

2 12 22

3 13 23

4 14 24

5 15 25

6 16 26

7 17 27

8 18 28

9 19 29

10 20 30
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در ) MIC(رشد یحداقل غلظت بازدارندگنییتع
لوشنیداکرویو با روش براث ملیاسترياخانه96تیپل

مرك (براث نتونیمولرهطیدر محCLSIاستاندارد طبق
8192مشتقات ییغلظت ابتدا. انجام شد) آلمان

هاکیوتیبیآنتهیو غلظت اولتریلیلیبر مکروگرمیم
512) گمایسشرکتنیسیو جنتامانیلیسیپن(
که يبه طوردیاستفاده گردتریلیلیبر مکروگرمیم

، 4096بیبه ترتازدهیاول تا يهاغلظت مشتقات در خانه
2048 ،1024 ،512 ،256 ،128 ،64 ،32 ،16 ،8 ،4 ،

در هاکیوتیبیو غلظت آنتتریلیلیبر مکروگرمیم
، 16، 32، 64، 128، 256بیبه ترتازدهیاول تا يهاخانه

نییتعتریلیلیبر مکروگرمیم25/0، 5/0، 1، 2، 4، 8
ونیسپانسسو) زدهواخانه د(فیدر خانه آخر هر رد. شد

براث و نتونیکشت مولر هطیمحبیبه ترکیی ایباکتر
DMSOسپس . دیاضافه گردیبه عنوان کنترل منف

در وسیدرجه سلس37يساعت در دما24يبراتیپل
نیکمترون،یاسببعد انکو. داده شدقرارکرداریشاتورکوبان

مشاهده يکه در آن کدورت حاصل از رشد باکتریغلظت
).25(شد نییتعMICنشد به عنوان

فاقد يها، از تمام چاهکMBCنییبه منظور تع
24به مدت ) مرك آلمان(آگار نتونیمولرهطیکدورت در مح
. دیگردونیانکوباسوسیدرجه سلس37يساعت در دما

در آن رشد نکرده بود به عنوان يکه باکتریغلظتنیکمتر
MBC25(دیگزارش گرد.(
نتونیمولرهطیم رشد در محقطر هاله عدنییتعيبرا

ره،یمنبع ذخییایباکترونیآگار با سواب آغشته به سوسپانس
سپس با استفاده از . صورت گرفتيباکتریکشت سطح

مشتقات يبه دست آمده براMICاز تریکرولیم15سمپلر، 
تریکرولیم15یکنترل منفيبرا(هاکیوتیبیو آنت

(DMSOشد و پس ختهیرلیبالنک استريهاسکیديرو
قطر وس،یدرجه سلس37يدر دماونیساعت انکوباس24از 

هاشیآزماهیکل.شديریاندازه گسیهاله مهار رشد توسط کول
.دیسه مرتبه تکرار گرد

آنالیز آماري
ارمعیانحراف±نیانگیقطر هاله مهار رشد به صورت مجینتا

هیجهت تجز22نسخه SPSSيارائه شده است که از نرم افزار آمار
).25(دیداده ها استفاده گردلیو تحل

هایافته
يهـا خـانواده دیمشتقات جد،ییایاثر ضد باکتریبررس

ن،یدیـــمیریدروپیتتراهدازول،یـــمیان،یدیـــازولیتازول،یـــت
نشان داد که سیبر انتروکوکوس فکالنیازپیو تنیدیاکسازول

شتق تسـت  م30انیاز منیدیدازولیمیا4تنها مشتق شماره 
ــده در ا ــش ــانی ــا  شیآزم MBC4096و  MIC2048ب

2/10±1/0و قطـر هالـه مهـار رشـد     تریلیلیمبرکروگرمیم
در . بـود سیبر انتروکوکوس فکـال ياثر مهاريمتر دارایلمی

MBCوMIC2باياثر مهارنیشتریبوگرامیبیتست آنت

ر اثـ نیو کمتـر نیلیسـ یپنـ يبراتریلیلیبر مکروگرمیم4
تـر یلیلـ یبـر م کروگـرم یمMBC8و MIC4باي مهار

).2جدول(دیثبت گردنیسیجنتامايبرا

بحث و نتیجه گیري 
ــب ــتقات یرخ ــانواده ت6از مش ــخ ــازولیتازول،ی ن،یدی

از ن،یازپیـ و تنیدیاکسازولن،یدیمیریدروپیتتراهدازول،یمیا
ی یایضد باکتردیجدباتیترکنیترفیالطعیو وسنیتريقو

يهـا هیمقاومـت گسـترده سـو   وعیکه با ششوندیمحسوب م
نیـ اثـرات ا یبررسـ ها،کیوتیبیبه آنتسیانتروکوکوس فکال

،یشـگاه یآزماطیدر شـرا سیکوکـوس فکـال  وبر انترمشتقات
بـات یکردن ترکي کاربردویی در شناساگامنیاولتواندیم

). 4-9(باشد سیکوکوس فکالوضد انتر
دهیـ دازولیـ تمشـتقات از ي اثر مهـار مطالعه نیدر ا

خانواده را نیمشتقات ایاثر برخقاتیکه تحقیحالدرنشد
کـه  یقـ یانـد ماننـد تحق  دادهننشـا سیبر انترکوکوس فکـال 

خـانواده  نیـ از ایمشـتقات يو همکاران بر اثر مهـار بوندوك

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 y

af
te

.lu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                             5 / 10

https://yafte.lums.ac.ir/article-1-2357-en.html


همکارانوبیضائییسکوکوس فکالوانترهیبرعلدیمشتقات جدییایاثرات ضد باکتریبررس

95، پاییز همدهجیافته، دوره / 73

شـده  شیمشتق آزما13مشتق از 10انجام دادند که در آن 
.بودندياثر مهاريارادسیوس فکالکوکوبر انتر

بـا هـم   اریبسـ زیـ مشتق ن10نیاMICزانیالبته م
خـود نشـان دهنـده تنـوع در قـدرت      نیتفاوت داشت که ا

مهـار  ،قاتیتحق). 26(است ازولیمشتقات خانواده تيمهار
اثـر ضـد   يبـرا یرا دو راه احتمـال DNAو سـنتز  یمیآنز

در مـورد  ). 10(کننـد یمیمعرفازولیمشتقات تییایباکتر
تـوان بـه   یمـ زیننیدیازولیمشتق ت2يعلت عدم اثرگذار

13و همکــاران اشــاره کــرد کــه در آن توماشــیکقیــتحق
اثـر  سیکوکـوس فکـال  وبـر انتر یهمگـ نیدیـ ازولیمشتق ت

تنهـا دو مشـتق بـر اسـترپتوکوکوس     یداشـتند ولـ  يمهار
فیـ اثـر داشـتند کـه ط   وژنزیـ و استرپتوکوکوس پهیمونوپن
انیـ را نماهـا يمشـتقات بـر بـاکتر   نیـ متفاوت ايگذاراثر
). 27(کند یم

چـون  یخواصنیدیمیریدروپیدر مورد مشتقات تتراه
یاز اثرات درمانياریکه منشاء بسمیکانال کلسدهمهار کنن

ایـ قلب و عروق و اعصاب است يهايماریمشتقات بر بنیا
شـناخته  زدیـ اروسیدر وCD4نیکوپروتئیمهار کننده گل

نیـ اییایـ اثر ضـد باکتر یبررسنکهیشده است اما به علت ا
مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت هنـوز       یمشتقات بـه تـازگ  

هـا يمشـتقات بـر بـاکتر   نیـ اياثر گذاریتمالاحسمیمکان
). 28(نشده است ییشناسا

به توانیمزیننیدیمیریدروپیدر مورد مشتقات تتراه
و هیسـانتر یدگالیانواده بر شخنیمشتقات ايعدم اثر گذار

و همکـاران اشـاره   بیضـائی  قیـ در تحقسیرابلیتئوس موپر
و نیازپیتقاتتنوع اثر را در مورد مشت،مطالعات). 29(کرد 

).9،8(دهندینشان مزیننیاکسازپ
اســتاندارد هیبــر ســودازولیــمیبــا اثبــات اثــر مشــتق ا

نیـ ايهـار اثر میمطالعه، بررسنیدر اسیکوکوس فکالوانتر
يبعـد قـات یپـاتوژن در تحق نیـ مقـاوم ا يهاهیمشتق بر سو

.شودیمشنهادیپ

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

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

آنتی / مشتقات
هابیوتیک

قطر هاله مهار 
رشد

MICMBC

1---
2---
3---
41/0±2/1020484096
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---

1/2124±1/0سیلینپنی
3/1748±2/0جنتامایسین

اثـر  دازولیـ میا4مطالعه تنها از مشـتق شـماره   نیدر ا
مشـتقات  ریمشاهده شد و ساسیکوکوس فکالوبر انتريمهار

و مـاورووا قیـ در تحق. بودنـد يخـانواده فاقـد اثـر مهـار    نیا
MICبـا  خـانواده نیـ ز مشـتقات ا ایتنها برخزیهمکاران ن

ــرمیم16-1000 ــر مکروگ ــیب ــریلیل ــاکتر ت ــر ب ــايب يه
و یاکلیسـرئوس، اشرشـ  لوسیاورئوس، باسـ لوکوکوسیاستاف

یبرخـ ). 30(بودنـد  ياثر مهاريدارانوزایسودوموناس آئروج
را مـرتبط بـا   دازولیـ میمشتقات اییایاثر ضد باکترنیمحقق
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ردوکتـاز  دروفوالتیـ هيدمیمهـار آنـز  ایـ دیـ پیمهار سنتز ل
)DHFR (خانواده از نیعبور مشتقات االًکه احتمادانندیم
است، هرچند يبر باکتريو غشا شرط اثر گذاریسلولوارهید

انــدازه در اثــر ضــد ریثأو تــســمینــوع مکاننیــیاثبــات و تع
دارد شـتر یبشـات یبـه آزما ازیـ ، ن4مشتق شـماره  ییایباکتر

مشتقات يو همکاران قدرت مهارمار راجکودر مطالعه ). 31(
اورئوس، سالمونال لوکوکوسیاستافيبر چهار باکتردازولیمیا
قطر هاله مهار يریگهو سودوموناس با اندازیاکلیاشرش،یفیت

دازولیمیرشد نشان دادند که ساختار مهم در همه مشتقات ا
عامـل  کیـ بـه عنـوان   نیرازیپیآنها، وجود حلقه پدر مطالعه

اثـر  تیـ در تقوالًاست که احتمـا ییبا اثرات متعدد داروفعال
). 33،32(مــؤثر بــوده اســت اریمشــتقات بســییایضــدباکتر

ــر مهــاریکمــقــاتیســفانه تحقأمت مشــتقات يدر مــورد اث

انجام شده اسـت، امـا   سیکوکوس فکالوبر انترنیدیدازولیمیا
خانواده نیاز مشتقات ایقدرت برخریاخيهاسالقاتیتحق
یبه عنوان مثال م. ها نشان داده استاز پاتوژنياریبر بسرا 

قیـ اشاره کرد که از طرهمکارانو منجوناسقیتوان به تحق
را نیدیـ دازولیمیمشتقات ايقدرت مهارMICيریاندازه گ
،یاکلیاشرشس،یسوبتللوسیاورئوس، باسلوکوکوسیبر استاف

ــودوموناس آئروج ــوزایس ــالمونال تن ــیو س ــیف طیرارا در ش
).34(نشان دادند یشگاهیآزما

تشکر و قدردانی
دانشـگاه زابـل،   یاز معاونت محترم پژوهشلهیوسنیبد

و يبـه جهـت همکـار   جناب آقاي دکتـر محمـد الـه بخـش     
.گرددیو تشکر مریتقدیقاتیپروژه تحقنیاز انجام اتیحما
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