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 تأثیر تحت اورئوس استافیلوکوکوس در norA افالکس پمپ شن بیان ارزیابی

  کنگرفرنگی و جینکگوبیلوبا گیاهی های عصاره
 

 بوئینی میسبان صدیقه

 رشت ٍاحذ اسالهی آساد داًشگاُ هَلکَلی ٍ سلَلی علَم -هَلکَلی سلَلی شٌاسی سیست ارشذ کارشٌاسی

 

 چکیده

س عفًَت ّای باکتزی استافیلَکَکَس اٍرئَس کِ یک عاهل فزصت طلب عفًَت سا است کار بِ طَر کلی، کٌتزل ٍ جلَگیزی ا

بسیار دشَاری هی باشذ سیزا در ایي باکتزی هکاًیسن ّای هقاٍهت بِ آًتی بیَتیک هتفاٍت ٍجَد دارد. یکی اس ایي هکاًیسن ّا، 

لِ هکاًیسن ّای اصلی هقاٍهت ضذ هیکزٍبی سیستن ّای پوپ افالکس است کِ هاًع تجوع دارٍ درٍى سلَل شذُ ٍ اس جو

است. با پیشزفت رٍسافشٍى هقاٍهت باکتزی ّا ًسبت بِ آًتی بیَتیک ّا، استفادُ اس دارٍّای طبیعی جایگشیي آى ّا هی تَاًذ 

لَبا ٍ جیٌکگَبی ّای عصارُاس عَارض جاًبی ٍ خسارت ّا ٍ ّشیٌِ ّای سیاد جلَگیزی کٌذ. در ایي تحقیق فعالیت ضذ هیکزٍبی 

کٌگزفزًگی بز رٍی دٍ سَیِ اس باکتزی استافیلَکَکَس اٍرئَس بز اساس تست آًتی بیَگزام هطالعِ گزدیذ ٍ پس اس اًجام 

 norA، هیشاى بیاى صى Real time PCRباکتزی بزرسی شذ. بزاساس آًالیش ًتایج  norAتاثیزعصارُ ّا بز صى  MICتست 

گیاّی کٌگزفزًگی ٍ جیٌکگَبیلَبا بسیار کاّش  ّای عصارُحت تیوار با غلظت ّای سَیِ استاًذارد استافیلَکَکَس اٍرئَس ت

، هیشاى بیاى صى Real time PCRدرصذ رسیذ. ّوچٌیي بز اساس ًتایج  3/0ٍ  8/0یافتِ ٍ ًسبت بِ کٌتزل بِ تزتیب بِ 

norA  ّی جیٌکگَبیلَبا، ٍ کٌگزفزًگی گیا ّای عصارُسَیِ پاتَصى استافیلَکَکَس اٍرئَس تحت تیوار با غلظت ّای هشخص

درصذ کاّش یافت. ًتایج ایي  1/0ٍ  5/0ًیش بسیار کاّش یافتِ ٍ تقزیبا بیاى ایي صى هْار گزدیذ بِ طَری کِ بِ تزتیب بِ 

در سَیِ ّای  norAجیٌکگَبیلَبا ٍکٌگزفزًگی در کاّش چشوگیز بیاى صى  ّای عصارُتحقیق بیاًگز تاثیزگذاری قابل تَجِ 

 العِ اس استافیلَکَکَس اٍرئَس بَد. هَرد هط

 

 ، جیٌکگَبیلَبا ٍ کٌگزفزًگی norAاستافیلَکَکَس اٍرئَس، پوپ افالکس، های کلیدی:  واشه
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