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  چکیده
جلبکها در استخرها مورد  قارچها در بیمارستانها و هار ظرفیتی می توانند جهت کنترل رشدترکیبات آمونیوم چ: زمینه و هدف

  .می باشد ها و قارچهابر جلبک  شده تولیدهدف تحقیق انجام شده بررسی اثر ترکیبات آمونیوم چهارظرفیتی . استفاده قرار گیرند
تفاوت در گروههاي قرار گرفته  با مونیوم چهار ظرفیتینمک آ هشت نوع،  آزمایشگاهی -تجربی مطالعه طی این: روش بررسی
از نظر گروههاي قرار گرفته در  تولید شده وآمینومتیل بی فنیل  – 4،4این مواد از ترکیبات . سنتز شدند R2و  R1در جایگاههاي 

محیط پوتیتودکستروزآگار  کپکها، کشت آنها در بررسی اثر این مواد رويجهت . بخش بی فنیل و گروه آمینی با هم تفاوت دارند
اثر ترکیبات .محتوي ترکیبات تولیدي و نیستاتین به روش مدالیون انجام شده و قطر هاله کپک در کشتهاي تست با شاهد مقایسه شد

در نور و دماي مناسب به مدت در اتاق رشد  در محیط کشت جامد گلوکز نمکی 157سویه تولیدي بر جلبک کلورال ولگاریس 
  . ورت هاله ممانعت از رشد جلبک مورد بررسی قرار گرفتروز بص 5-3

این . بوده و مشابه اثر آنتی بیوتیک نیستاتین می باشد% 100مورد استفاده در تحقیق کپکهاي بر  149ترکیب ضد کپکی ثر ا: نتایج
روز در محیط کشت باقی  3-7 مدت طوالنی ادامه داشته و حتی پس از و برايبوده % 100تا % 68از  178و  188اثر براي ترکیبات 

با افزایش  178و  149نسبت به مواد  188ماده  میزان افزایش اثر ممانعت کنندگی از رشد جلبکها توسط .بوده و رشدي مشاهده نشد
و  149برابر ولی در مورد مواد  1/2میزان هاله ممانعت از رشد به  188برابر غلظت ماده  3افزایش  با. بودشدت بیشتري  دارايغلظت 

  . یافتافزایش برابر 38/1و 45/1اندازه هاله ،  178
و ضدجلبکی مشابه می ضد کپکی ترکیبات تولیدي بر سلولهاي یوکاریوتیک اثر کنترلی داشته و داراي اثرات : نتیجه گیري

  .صنعت توصیه می شود استفاده از این مواد در. ، اثرات ضدجلبکی این مواد نیز افزایش می یابدضد کپکیبا افزایش اثر  .باشند
 کپک جلبک، ضدمیکروبی، اثر چهارظرفیتی، آمونیوم ترکیبات: کلید واژه ها

 25/11/94:پذیرش 25/11/94:اصالحیه نهایی 11/7/94:وصول مقاله
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 مقدمه
 را کننده عفونی ضد مواد اثر که بود دانشمندي اولین کخ

جمله  از متفاوتی شیمیایی مواد از آن بعد . نمود بررسی
 تنتورید،ترکیبات ،الکل ایزوپروپیل اتیلیک، الکل

 هگزاکلروفن،مثل فنل مشتقات ،سدیم هیپوکلریت مثلکلردار
 و فرمالدهیدمثل  آلدهیدي ترکیبات و  کلرهگزیدین

 ندشد معرفی کننده عفونی ضد مواد به عنوانگلوتارآلدهید 
که تحت عنوان  ظرفیتیترکیبات آمونیوم چهار. )1(

(QAC) Quaternary Ammonium 
Compounds یک گروه از ترکیبات  و می شوند شناخته

این ترکیبات . شیمیایی ضدعفونی کننده را تشکیل می دهند
از لیست ضدعفونی کننده حذف شدند ولی از  1978از سال 

این . نسل جدید این ترکیبات تولید و ارایه شدند 1990سال 
قارچ کشی کشی و  ویروس ،کشی باکتري داراي اثرترکیبات 

  ).2و3( ها را ندارند اسپور باکتري از بین بردن توانایی بوده اما
 بودسازينا ضعف دربه دلیل آمونیوم  ظرفیتیترکیبات چهار

 گندزدامواد  جزء 1978، از سال میکروبهاي بیماریزا همه ي
 90در دهه  جدید این خانواده ترکیبات .محسوب نشدند

براي  قوي  گندزدایی کننده موادو به عنوان شده تولید 
مورد استفاده قرار  سویه هاي مختلف میکروبی نابودسازي

پس از آن انواع پیشرفته تري از جمله هیدروژل هاي . گرفتند
محتوي ترکیبات کاتیونی چهار با پایه پلی وینیل الکل 

ظرفیتی ساخته شدند که کارائی بسیار بیشتر داشته و باعث 
ترکیبات آمونیوم . )4( ی شوندشکست مقاومت میکروبی م

و  سطوح کردن گندزداییجدید براي  ظرفیتیچهار
دقیقه  2الی  1این ترکیبات طی . شوند تجهیزات استفاده می

روي عوامل باالیی باسیل سل را نابود کرده و همچنین اثر 
منتهی مقاومت میکروبی نسبت به این . ویروسی دارند

  .)5( ترکیبات در حال توسعه و گسترش است
  کمیسیون علمی مجمع سوي از شده مدارك منتشر در

 European Commission: Scintific)اروپا

Committe )    آمونیوم  ترکیبات 2002 سالدر
سطوح،  شستشوي براي ترکیبات مناسبی ظرفیتیچهار

بیمارستانها و مراکز بهداشتی  سقف و ها کابینت دیوارها،
کردن  گندزدایی يبرا اما پیشنهاد شده که ،شده شناخته
 در . گیرندن قرار استفاده مورد پزشکی تجهیزات و وسایل

همکاران عنوان شده که این ترکیبات  و Rutala بررسیهاي
  .)6( می باشند مایکوباکترسیدال داراي اثر

 ماده، 1387بر اساس تحقیقات ایمانی فوالدي در بعنوان مثال 

 آمونیوم متیل ديکه پایه ترکیبی آن  10 میکرو گندزداي
 ضد  می باشد، )ترکیب آمونیوم چهارظرفیتییک (کلراید

 زمان در زیرا شده است ارزیابی خوبی کننده عفونی

 ومنفی مثبت گرم باکتریهاي بر سازنده شرکت پیشنهادي
 میکرو. باشدمی ثر مو فارلند مک 1و / 0 5  کدورت دو در

 بر تاثیر با چهارظرفیتی کلراید آمونیم ترکیبات  پایه با  10

 پروتئینهاي تقلیب و آنزیمها کردن فعال غیر سلولی، غشاء

 از وسیعی طیف مرگ باعث باکتریها ساختار در موجود

صبوري و همکاران طی عالوه بر این .  )7( گردد می آنها
که  Deconex53plusو   Micro +10اثر  از تحقیقی

بی هستند نتایج مطلو ظرفیتی چهار آمونیوم حاوي ترکیبات
  .)8(اخذ کردند روي قارچها

 زیاد تنوع وا گندزد مواد از استفاده روزافزون افزایش با

 بیش ها قارچبر ها آن اثربخشی روي تحقیق به نیاز ،مواد این

میکروبی  ارزیابی و شناسایی .گردد می احساس پیش از
 محیط در از آنها، بهینه استفاده هدف با گندزداها

 و مناسب  بهداشتی خدماتارائه  در مؤثري بیمارستان، گام
 از یکی .)9( بود خواهد بیمارستانی هاي عفونت کاهش

 محیط. می باشند ها قارچ بیمارستانی، عفونتهاي عوامل

 از آلوده، وسایل و پرسنل بیماران، بدن فلور و بیمارستان

 می محسوب بیمارستانی قارچی هاي عفونتاصلی  منابع

 از بیش عامل سپرژیلوس،آ کپک و کاندیدامخمر . گردند

 .می باشند بیمارستانی قارچی هاي عفونت از درصد 95

 سرطان و اعضا پیوند،  ICUبخشهاي  در آسپرژیلوزیس،

 .شیوع دارد

 در ویژه به ها،بیمارستان در قارچی هاي عفونت کنترلبراي 

با  .استفاده می شود کننده فونیعضد موادجراحی از بخش
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 مقاومت کننده، ضدعفونی مواد از همیشگی استفاده

 افزایش به رو ها قارچ ویژه به زا بیماري میکروبهاي

 اصلی از جمله چهارتایی آمونیوم ترکیبات . تاس گذاشته
 ها بیمارستان در استفاده مورد رایج گندزداي مواد ترین

 بردن ازبین این مواد،  کاربرد از هدف  .شوند می محسوب

 بروز از پیشگیري و  طلب فرصت هاي میکروارگانیسم

جلبکها مشکل اصلی استخرهاي  .)10( باشد می عفونت
باال در آب   PHروباز بوده که بر اثر وجود نور خورشید و

استفاده از ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی . رشد می کنند
جهت  .جهت کنترل رشد جلبکها نیز پیشنهاد شده است

صفیه با تاز جمله مختلفی روشهاي کنترل رشد جلبکها از 
استفاده از ، کلرزنی شدیدترکیبات چهار ظرفیتی آمونیوم، 

 فوقي از روشهاترکیبی  گاهیو  محلول سولفات مس
گزارشهایی از دستیابی به نتایج  ).11( استفاده می شود

رضایت بخش هنگام استفاده از این ترکیبات ارائه شده 
  .است

ی گندزدائخاصیت داراي  آمونیوم ظرفیتیچهارترکیبات 
بر اساس نوع بنیانهاي مورد استفاده می تعریف شده اي 

در این تحقیق با تغییر بنیانها ، ترکیبات جدیدي . باشند
  . بدست آمده اند که پیش از این استفاده نگردیده اند

چهارظرفیتی بررسی اثر ترکیبات  مطالعهاین از انجام هدف 
 ضد اثرجلبک کلورال و مقایسه آن با  روي آمونیوم جدید

  .بود مواداین  کپکی
  

 روش بررسی
  ترکیبات ضد میکروبی مورد استفاده

ترکیب  8از  ، آزمایشگاهی - تجربی براي انجام این تحقیق
این مواد از  .چهار ظرفیتی استفاده شدآمونیوم  ینمکجدید 

آمینومتیل بی فنیل که از نظر گروههاي قرار  – 4،4ترکیبات 
مینی با هم تفاوت دارند بی فنیل و گروه آ بخشگرفته در 

  .تولید شدند
همه ترکیبات مورد استفاده به شکل پودر و داراي رنگ 

 37تا  4سفید ، زرد و یا کرمی بوده و در درجه حرارت 
این . درجه سانتی گراد بدون هیچ تغییري باقی می مانند

به خوبی در آب حل شده و  Mg/Ml10 ترکیبات تا غلظت
این  .محسوب می شوندوفیلی به همین علت ترکیبات هیدر

 R2و  R1مواد از نظر گروههاي قرار گرفته در جایگاههاي 
ساختار کلی این ترکیبات ). 1جدول ( دارندبا هم  تفاوت 

  .است ارائه 1در شکل 
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  ساختار کلی ترکیبات آمونیوم چهارظرفیتی - 1شکل 
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  مورد استفادهآمونیوم چهارظرفیتی ایی ترکیبات خصوصیات شیمی  -1جدول 

 

 R 3 گروه قرار گرفته در جایگاه

 

 

 R 2 گروه قرار گرفته در جایگاه

 

 R 1 گروه قرار گرفته در جایگاه

   

 وزن مولکولی

  

 ترکیبات

С18Н37 Н Н 28/846  А16 

СН2СН2ОН Н Н 42/429 А17 

С8Н17 Н ОС6Н13 90/665 149 

С18Н37 Н ОС6Н13 43/946 150 

СН2СН2ОН Н ОС6Н13 58/529 151 

С8Н17 F F 72/601 188 

С8Н17 Н F 73/583 178 

СН2СН2ОН Н F 41/447 179 

 
  

 سویه هاي یوکاریوتی
  :کپکی در این مطالعه از سویه هاي

 Aspergillus niger Alternaria alternata 
Botritis cinerea Fusarium oxysporum 
Mucor sp Penicillium lividum 
Sclerotinia sclerotiorum 
Trichoderma viridae 

ایـن   .استفاده شد 157جلبک کلورال ولگاریس سویه نیز و   
ــی   ــیون میکروب ــا از کلکس ــویه ه ــروه س ــوژي، گ  میکروبیول

 مینسـک،  بـالروس،  دولتی دانشگاه شناسی، زیست دانشکده
. بالروس گرفته شدند  

 کروي جلب تولیديتعیین اثر ترکیبات 
 157سویه اثر ترکیبات تولیدي بر جلبک کلورال ولگاریس 

میلی لیتر  3-4مقدار  بدین منظور، .مورد بررسی قرار گرفت
میلی لیتر  300از سرم فیزیولوژي حاوي جلبک کلورال به 

 45محیط کشت جامد گلوکز نمکی سرد شده تا دماي 
، 5سپس به هر پتري مقادیر . درجه سانتی گراد اضافه گردید

 150و  100،  75،  50میکرولیتر از غلظت  15و  10

ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی قطره میلی لیتر /میکروگرم
پتریها در اتاق رشد در نور و دماي مناسب به . گذاري شد

در نهایت هاله ممانعت از رشد . روز انکوبه شدند 3-5مدت 
جلبک که در اطراف نقاط قطره گذاري شده توسط 

نیوم چهار ظرفیتی تشکیل شده بود مورد اندازه ترکیبات آمو
  .گیري قرار گرفت

 تعیین اثر ترکیبات  روي کپکها
اثر ممانعت کنندگی از رشد این ترکیبات بر روي تعدادي از 

آنتی ضد کپکی مورد بررسی قرار گرفته و با اثر کپکها 
  . بیوتیک نیستاتین مقایسه شد

چهار ظرفیتی و آنتی  ابتدا ترکیبات آمونیوم،  براي این کار
میکروگرم بر میلی لیتر به  100بیوتیک نیستاتین با غلظت 

طور جداگانه به روش پورپلیت به محیط کشت 
در کپکها کشت سپس . پوتیتودکستروزآگار افزوده شدند

 25این محیط به روش مدالیون انجام شده و پلیتها در دماي 
و پس  ساعت انکوبه  24-96درجه سانتی گراد به مدت  



  69محمد ارجمند زادگان   

1395خرداد و تیر / دوره بیست و یکم / م پزشکی کردستان مجله علمی دانشگاه علو  

اندازه گیري شده کپک ساعت قطر هاله  96و  72، 24،48از
  . رشد نموده در کشت شاهد مقایسه شدکپک و با 

کشت شاهد شامل محیط کشت پوتیتودکستروزآگار فاقد 
هر تست  .بودترکیبات چهار ظرفیتی آمونیوم و آنتی بیوتیک 

 مرتبه تکرار شده و نتایج بر اساس مقایسه میانگین تکرارها 4
  .ارائه گردیدند

  :از فرمول زیر استفاده شد رشد کاهش میزانبراي تعیین 
RF = Dк - Dо/ Dк *100 

RF  = میزان کاهش رشد بر حسب درصد در مقایسه با
  کشت شاهد

Dк =در کنترل کپک دیامتر رشد میسلیوم  
Dо = در نمونهکپک دیامتر رشد میسلیوم  

  
  یافته ها

ولگاریس کلورال  جلبکروي بر ترکیب تولیدي   8 اثر
ترکیب از  6 .مورد بررسی قرار گرفت 157سویه 

داراي اثر بازدارندگی بر رشد  گندزداهاي مورد مطالعه
وجود و  .بودند157ولگاریس سویه کلورال  جلبک

مقادیرهاله ممانعت از رشد جلبک که در اطراف نقاط قطره 
گذاري شده توسط ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی تشکیل 

  .ارائه شده اند 2ود در جدول شده ب
ترکیب مشاهده می گردد،  2همانطور که در جدول شماره 

در تمام غلظتها داراي بیشترین اثر ضدجلبکی می  178شماره 
داراي اثر  188ترکیب شماره  178پس از ماده . باشد

، 149ضدجلبکی بیشتري نسبت به سایر مواد بوده و ترکیبات 
ود و مقدار اثر ضدجلبکی به از نظر وج  17Аو  179، 151

در حضور دو . ترتیب در جایگاههاي بعدي قرار گرفته اند
جلبک  هیچگونه هاله ممانعت از رشد 150و  16А ترکیب

معنی است که  این دو ماده فاقد اثر  و این بدان نشدمشاهده 
  .بازدارندگی بر رشد جلبک بوده اند

  
  ال ولگاریساثر ترکیبات تولیدي بر جلبک کلور  -2جدول 

وجود و اندازه زون ممانعت از رشد کلورال ولگاریس در حضور غلظتهاي مختلف ترکیبات تولیدي بر حسب 
  ترکیبات مورد استفاده میکروگرم بر میلی لیتر

  ترکیبات مورد استفاده 50 75 100 150

+ + + + А16 

13 10 6 + А17 
16 14 12 11  №149 
+ + + + № 150 

15 12 11 10 № 151 

29 27 25 21 № 178 
15 12 8 + №179 

23 18 17 11 № 188 
 

  و عدم ممانعت از رشد استبه معنی رشد کامل  «+»عالمت  
 اعداد نشاندهنده اندازه هاله ممانعت از رشد می باشد  

 

در  کپکهااثر ممانعت کنندگی از رشد این ترکیبات بر روي 
  .ارائه شده اند 3جدول 

مشاهده می گردد اثر ضد  3ول شماره همانطور که در جد
بر قارچهاي مورد استفاده در تحقیق  149کپکی ترکیب 
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این . بوده و مشابه اثر آنتی بیوتیک نیستاتین می باشد% 100
.  بوده است% 100تا % 68از  178و  188اثر براي ترکیبات 

کپکهاي مورد مطالعه بوده و  داراي کمترین اثر بر 150ماده 
این ترکیب حتی بر کپک  . ویه از آنها موثر بودس 3تنها بر 

Sclerotinia sclerotiorum  که تحت تاثیر همه ي
  . ترکیبات رشدش کامال متوقف شده است، بی تاثیر بود

اثر این ترکیبات براي مدت طوالنی ادامه داشته و حتی پس 
روز این اثر در محیط کشت باقی بوده و رشدي  3-7از 

  .مشاهده نشد
  

  ترکیبات تولیديکپکی  ضداثر  -3 جدول
  

 نیستاتین

  در صد ممانعت از رشد کپکها توسط ترکیبات تولیدي
А16 А17 149  150  151  178  179  188  سویه کپک  

100 10 33 100 0 38 100 7 100 Aspergillus niger 

100 100 42 100 32 100 100 100 100 Alternaria alternata 

100 20 86 100 0 78 91 71 92 Botritis cinerea 
100 12 100 100 12 50 68 21 75 Fusarium oxysporum 

100 100 0 100 0 0 100 0 100 Mucor sp. 

100 100 100 100 100 100 100 15 100 Penicillium lividum 

100 100 100 100 0 100 100 100 100 Sclerotinia sclerotiorum 

100 63 90 100 0 100 100 42 78 Trichoderma viridae 

  میکروگرم بر میلی لیتر 100غلظت ترکیبات  
  دتکرارها می باش میانگین ،ارائه شده در جدولیج و نتامرتبه تکرار شده  4هر تست. 

 .کی متوسط یا پایین به حساب آوردکپضد ، سایر ترکیبات را می توان جزء مواد داراي اثر  4با عنایت به جدول 

  ترکیبات مورد مطالعه و ضد جلبکیکپکی اثرضد مقایسه -4جدول 
  

 کپکها
  

  جلبک کلورال ولگاریس
  

 ترکیبات

++ -  А16 

++ +  А17 

+++ +++  №149 

+ -  № 150 

++ ++  № 151 

+++ ++++  № 178 

++ ++  №179 

+++ +++  № 188 

 نیستاتین  - +++

 بسیار زیاد++++ زیاد،  +++ سط،  متو++ کم ، + ندارد،   - :عالئم اختصاري*

 
 
  

  بحث 

داراي بیشترین  178و  188که دو ماده  دادبررسی نتایج نشان 
 149در سه ماده . و جلبکی می باشند کپکی اثر بر سلولهاي

قرار داشته ودر  С8Н17گروه   R3در جایگاه  188و  178و 



  71محمد ارجمند زادگان   

1395خرداد و تیر / دوره بیست و یکم / م پزشکی کردستان مجله علمی دانشگاه علو  

اتم فلور  وجود  188و  178در هر دو ترکیب  R1جایگاه 
 ОС6Н13توسط رادیکال  149 مادهاین جایگاه در . دارد

در ساختار ОС6Н13 وجود رادیکال  .شده استاشغال 
این ماده منجر به آسیمتري مشخصی در ساختمان مولکولی 
شده که می تواند منجر به کاهش اثر ضد جلبکی آن  در 

  .شده باشد 188و  178ه با ترکیبات مقایس
 151و  150با  149در صورت مقایسه وزن مولکولی ترکیب  

یا  3که رادیکال قرار گرفته در جایگاه  مشخص می شود
که طبعا این تفاوت  بسیار سبکتر و یا بسیار سنگینتر می باشد
ن ترتیب به نظر بدی. بر وزن مولکولی کل ماده اثر می گذارد

و اثر بازدارندگی بین وزن مولکولی می رسد که ارتباطی 
با  باط مستقیمی اثر ارتاین میزان اشته و ترکیبات وجود د

موثرترین مواد باید  به نظر می رسد که .وزن مولکولی دارد
تا ) 178ترکیب ( 58373در بازه داراي وزن مولکولی 

واحدي و همکاران طی . باشند) 149ترکیب (665/90
تحقیقی اثر باالي نوعی ترکیب چهار ظرفیتی آمونیم تحت 

داده و  را بر قارچها مورد بررسی قرار10عنوان میکروتن 
پس از یک % 2مشاهده نمودند که این ترکیب در غلظت 

بوده و اثري مشابه % 70با قارچ موثرتر از اتانول دقیقه تماس 
  .  )12(دارد%  25/5و هیپوکلریت سدیم % 10با بتادین 

با بررسی اثر سه ترکیب چهار ظرفیتی  همکاران و آزما
، Helvemedآمونیوم با اسامی تجارتی 

Micro10enzyme  و % 2با غلظتDisept  5با غلظت %
دریافتند که این سه ترکیب از رشد قارچ کاندیدا آلبیکنس 

نتایج این  .)13( به عمل می آورندمل ممانعت بطور کا
  . محققین، با نتایج تحقیق حاضر هم خوانی دارد

 نتایج بررسی در 1385طی مطالعه صبوري و همکاران در 

 و مثبت گرم هوازي هاي يباکتر  و قارچها روي کشت بر
 هاي سوش و مراجعان هاي نمونه از آمده بدست منفی

 از محلول  %1غلظت با تماس از بعد و قبل استاندارد،

+10Micro که شد  مشاهده ساعت یک تماس زمان با 

 آلوده هاي فایل از آمده بدست هاي میکروارگانیسم تمام

 به توجه با .اند رفته بین از محلول این با تماس از پس

 با فوق محلولکه  گفت توان می مورد اشاره هاي یافته

 ضد بر میکروبیال آنتی اثر داراي شده تعیین زمان و غلظت

 هاي نمونه از آمده بدست قارچهاي و هوازي هاي باکتري

 تماس از پس ها، میکروب تمام که آنجا از.هستند تجربی

 ،اند رفته بین از ناپذیر برگشت صورت به فوق محلول با
 ضد بر پایدار ضدمیکروبی اثر داراي محلول این لذا

 هاي نمونه از آمده بدست قارچهاي و هوازي هاي باکتري

 توانسته نامبرده با توجه به این که محلول .باشند می تجربی

 شاخص عنوان به(را  سوبتیلیس باسیلوس اسپورهاي
 لذا ببرد، بین از ناپذیر برگشت صورت به )استریلیزاسیون

 آنجا از.می گیرد قرار قوي هاي کننده ضدعفونی سطح در

 صورت به بررسی این در ضدعفونی مراحل تمام که
 کنندگی ضدعفونی اثر فوق محلولهاي و شده انجام تجربی

 داراي لذا کردند، حفظ نیز تجربی شرایط تحت را خود

  .)8( باشند می ثابت اثر طیف
 آنتی يبند طبقه در Disept کننده ضدعفونی محلول

. دارد تعلق آمونیوم چهارگانه ترکیبات گروه به ها، سپت
 تمام در 105 حداقل کاهش تأثیرگذاري این ترکیب میزان

 هاي سویه در 104حداقل  کاهش و میکروبی هاي سویه

 هایی میکروارگانیسم روي بر Disept .باشد می قارچی

 اشرشیاکلی، آئروژینوزا، سودوموناس مانند

 آسپرژیلوس سرئوس، باسیلوس ارئوس، استافیلوکوکوس

این . است تأثیرگذار ها ویروس و آلبیکانس کاندیدا نایجر،
 و مثبت گرم هاي باکتري از وسیعی طیف برنده بین از ماده
 ها باکتري اسپور و ها قارچ ها، ویروس انواع و منفی گرم

 طوالنی و سریع بسیار اثر مناسب هاي غلظت در و بوده

  .دارد ها میکروارگانیسم انواع روي مدتی

 غلظت با Micro 10 enzyme محلول تأثیر طی بررسی

 طالیی استافیلوکوك روي بر %5 غلظت با Disept و 2%

آلبیکانس نتایج بیانگر نابودي کامل این  کاندیدا و
  .)13( میکروارگانیسمها و عدم رشد آنها بود

 عظیمی ،)16(و همکاران الدین شرفطی مطالعاتی جداگانه 

 ) 18 (همکاران و جواهري و) 17 (و همکاران حسینی
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 در چهارتایی آمونیومی ترکیبات کنندگی ضدعفونی اثرات

آزما  نتایج. نمودند مقایسه هم با را سطوح کردن ضدعفونی
بوده و آنها  را تایید  مطالعات فوق گزارشو همکاران مشابه 

  . )14-16(می نماید 
لید شده در این تحقیق، تومیزان خاصیت لیپوفیلی ترکیبات 

سیتوپالسمی سلول و  وانایی حل شدن آنها در لیپید غشاءدر ت
خاصیت . موثر می باشدمی تواند در نتیجه ورود به سلول 

 188و  178لیپوفیلی این ترکیبات به خصوص مواد شماره 
  .موجود در ساختار آنها باشد ر فلومی تواند مربوط به اتم 

ضد اشاره شد بیشترین فعالیت  از طرفی همانطور که قبال
 188و  149،178مربوط به سه محصول  ضدجلبکیو کپکی 

می باشد که در ساختمان خود داراي رادیکالهاي آلکیلی 
تفاوت  زیاد در طول گروههاي آلکیلی در ترکیبات   .هستند

А16, 150  و یا قرار گرفتن رادیکالهاي دیگر به جاي
منجر به  179یا  А16, 150گروه آلکیل در ترکیبات 

   .کاهش شدید اثر آنها می گردد
خصوصیات شیمیایی  تغییرنتایج حاصله نشان می دهند که 

این ترکیبات نظیر طول گروههاي آلکیلی می تواند اثر آنتی 
بهترین طول گروه . میکروبی آنها را شدیدا افزایش دهد

مواد مورد مطالعه  .اتم کربن می باشد 8-10آلکیلی برابر با 
زء ترکیبات آنتی سپتیک کاتیونی بوده که در مرحله اول ج

بر اثر وجود بار منفی در سطح سلولهاي میکروبی به آنها 
اتصال یافته و فرایندهاي بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دیواره 
را مختل نموده و سپس در لیپید موجود در غشاي سلولی 

اثر این با توجه به روش .  حل و به درون سلول نفوذ می کنند
گروههاي آلکیلی یا افزودن طول تغییر در ترکیبات، 

یی آنها در اتصال اگروههاي قطبی دیگر اثر محسوسی بر توان
  .می گذارد سلولبه سطح سلولهاي میکروبی و نفوذ به درون 

الزم به ذکر است که جایگزینی عناصر کامال متفاوت از نظر 
کیبات، منجر به شیمیایی مانند فلور در بخش بی فنیل این تر

  .تغییر اندکی در میزان فعالیت آنها می شود
در صورت افزایش ، یدمشاهده گرد 2همانطور که در جدول 

 150به  میکروگرم بر میلی لیتر 50از  188 غلظت ترکیب

میزان هاله ممانعت از رشد ) برابر 3( میکروگرم بر میلی لیتر
و  149واد در مورد م  .برابر افزایش می یابد1/2به جلبک 

برابر اندازه هاله ممانعت  3با افزایش غلظت ترکیبات به  178
 38/1و   45/1به میزان  جلبک کلورال ولگاریس از رشد

میزان  نشان می دهند کهحاصله نتایج .افزایش یافته است
نسبت به دو  188افزایش اثر ممانعت کنندگی از رشد ماده 

ي افزایش می ظت با شدت بیشترماده دیگر با افزایش غل
ضد میزان اثر ) 3جدول ( بر اساس نتایج بدست آمده. یابد

سویه مورد تحقیق بیش  8بر  149و  178، 188کپکی ترکیب 
ماده داراي طیف اثر وسیعی  3از سایر ترکیبات بوده و این 

سایر ترکیبات را می  ،با عنایت به جدول نتایج. می باشند
وسط یا پایین به کپکی متضد توان جزء مواد داراي اثر 

  .حساب آورد
به طور کلی می توان نتیجه گیري کرد که کپکهاي  

lividum  Penicillium  و Sclerotinia 
sclerotiorum  حساسیت باالیی نسبت به ترکیبات مورد

استفاده داشته و هفت ترکیب از هشت ترکیب مورد استفاده 
و  sp.  Mucorدر حالی که . مانع رشد آنها شده اند% 100

Aspergillus niger  داراي بیشترین مقاومت بوده و
  .کمترین تاثیر را از ترکیبات مورد مطالعه پذیرفته اند

مشاهده می شود اثرات   4و  3، 2چنان که در جداول 
مشابه  149و  178، 188ترکیبات ضدقارچی و ضدجلبکی 

اثرات ضدجلبکی آنها نیز ضد کپکی ، بوده و با افزایش اثر 
اثرات ضد کپکی این ترکیبات قابل مقایسه  .می یابد افزایش

  .با اثر نیستاتین می باشد
 

   نتیجه گیري
که با جابجا نمودن  بر اساس نتایج این تحقیق اثبات گردید

گروههاي عاملی ترکیبات آمونیوم چهارظرفیتی می توان 
خصوصیات ضد قارچی و ضدجلبکی این مواد را افزایش 

گفت که از بین  میتوان لیک بندي جمع یک در. داد
ترکیبات مورد بررسی در این تحقیق که به روش فوق تولید 

داراي بیشترین اثر  149و  188، 178شده اند، سه ترکیب 
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ضد جلبکی و ضد قارچی بوده و استفاده از آنها جهت 
و  در مقیاس صنعتی ممانعت از رشد جلبک و قارچها

  .توصیه می گردد بیمارستانی
 

 دانیتشکر و قدر

بدینوسیله نویسندگان کمال تشکر و قدردانی خود را از 
 ریاست و کارشناسان محترم دانشکده زیست شناسی دانشگاه

تحقیق ابراز می  ندولتی بالروس جهت مساعدت در انجام ای
  .دندار
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