مقدمه:
امروزه با پیدایش مقاومت میکروبی نسبت به دهانشویه های شیمیایی و عوارض جانبی آنها ،دستهه ای از ییاهتاک ته
واجد اثرات ضد ییاهی می باشند بیش از پیش مورد توجه قرار یرفهه اند.یکی از این داروهای رایج ه تاثیرات درمتانی
زیادی دارد شیرین بیاک می باشد.این مطالعه با هدف مقایسه آزمایشگاهی اثر ضد میکروبی غلظههای مخهلت شتیرین
بیتتاک بتتا لرهگنیتتدین  %0/2بتتر میکرواریانیستتمهای استتهرپهو و ون موتتتانو استتهرپهو و ون ستتانگو یو و
اسهرپهو و ون اینهرمدیون انجام یرفت.
مواد و روش ها:
در این مطالعه آزمایشتگاهی اثترات ضتدمیکروبی شتیرین بیتاک روی سته میکرواریانیستا استهرپهو و ون موتتانو
اسهرپهو و ون سانگو یو و اسهرپهو و ون اینهرمدیون سنجیده شد .عصاره هیدروالکلی بتا ههتار غلظتت مخهلت
( 5،2،1و  50میلی لیهر) تهیه شد .میکرواریانیسمهای مورد مطالعه در محیط شت جامد بالدایار شتت داده شتدند و
داخل هر پلیت شت یک عدد دیسک حاوی هر یک از غلظههای مخهل شیرین بیاک و یک عدد دیسک لرهگنیدین
 % 0/2یک عدد دیسک پنی سیلین به عنواک نهرل مثبت و یک عدد دیسک آب مقطر به عنواک نهرل منفی یذاشتهه
شد .بعد از  84ساعت میانگین قطره هاله عدم رشد هر یک از غلظههای مخهل شیرین بیاک با میانگین قطره هاله عدم
رشد لرهگنیدین  %0/2پنی سیلین و آب مقطر با اسهفاده از آنالین واریانو یتک ررفته ( )one_way ANOVAمقایسته
شد.
یافهه ها:
هر ههار غلظت عصاره هیدروالکلی شیرین بیاک دارای اثر ضد با هریایی بوده و از رشد هر سته میکرواریانیستا متورد
بررسی جلوییری نمو ده است و این تاثیر با افنایش غلظت این عصاره به صتورت معنتی داری افتنایش پیتدا ترد امتا
همچناک تاثیر لرهگنیدین نسبت به تمام غلظههای به ار رفهه شیرین بیاک بته صتورت معنتی داری در ایتن مطالعته
بیشهر بود.
نهیجه ییری:
عصاره هیدروالکلی شیرین بیاک با غلظت  mg/ml50دارای بیشهرین اثر ضدبا هریایی به ترتیب بر روی اسهرپهو و ون
موتانو اسهرپهو و ون سانگو یو و اسهرپهو و ون اینهرمدیون بود :ایر هه همچناک تاثیر لرهگنیتدین  %0/2بته
صورت معنی داری بیشهر از غلظههای مورد بررسی در این مطالعه بود.
واژه های لیدی:
اثر ضد میکروبی ،اسهرپهو و ون موتانو ،اسهرپهو و ون سانگو یو  ،اسهرپهو و ون اینهرمدیون ،شیرین بیاک

