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اثر گلسنگ بر باکتری گوارشی

مقاله پژوهشی

ارزیابی اثرات ضد باكتریایی عصارههاي گلسنگ  Lecanora muralis SP.بر استافیلوكوكوس اورئوس و
سالمونال تیفی موریوم در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی
شهرزاد نصیري سمنانی ،*3مهدي رهنما ،3حسن قاسم پور ،3حامد علیزاده

2

 -1دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد زنجان ،مرکزتحقیقات بیولوژی ،زنجان ،ایران.
 -2دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد زنجان ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،زنجان ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله1302/90/11 :

تاریخ پذیرش مقاله1303/96/11 :

چکیده
زمینه و هدف :استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونال تیفی موریوم از عوامل مهم عفونی و امروزه مقاوم به آنتی بیوتیکها بوده و یافتن ترکیبات ضد میکروبی علیه
آنها ضروری میباشد .هدف از این پژوهش ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی عصارههای  Lecanora muralis SP.علیه این باکتریها در شرایط آزمایشگاهی و مدل
حیوانی است.
مواد و روشها :در این مطالعه عصارههای آبی ،استونی و اتانولی  Lecanora muralis SP.تهیه و اثر ضد میکروبی آنها با روش انتشار چاهکی در آگار و میزان
 MICو  MBCبا روش رقت در براث تعیین گردید .در مطالعه مدل حیوانی ،پس از  21ساعت از آلوده شدن موشها به باکتریها تیمار با تزریق  9/5میلی لیتر از
عصارههای ( Lecanora muralis SPبا غلظت  )MBCانجام و تعداد کلونیهای باکتریهای مذکور در طحال پس از گذشت  0روز با کشت بر روی محیط آگاردار
شمارش گردید.
نتایج :نتایج به دست آمده مشخص نمود که  MICعصاره استونی برای سالمونال تیفی موریوم و استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب  193/15و  291/5میلی گرم بر
میلی لیتر و عصاره اتانولی  10/11و  00/625میلی گرم بر میلی لیتر بوده و عصاره آبی اثر ضد میکروبی بر روی باکتریها نشان نداد .در مدل حیوانی میانگین
تعداد باکتریهای رشد کرده در گروههای آزمایش نسبت به گروههای کنترل کاهش معنی دار نشان داد.
نتیجهگیري :عصاره اتانولی در مقایسه با عصاره استونی فعالیت بیشتری داشته و سالمونال تیفی موریوم به عصارهها حساستر میباشد.
كلمات كلیدي :استافیلوكوكوس اورئوس ،سالمونال تیفی موریوم ،عصارههاي  ،Lecanora muralis SP.اثر ضد میکروبی.

مقدمه
گلسنگها حاصل از همزیستی قارچ-جلبک هستند که خواص
ضد میکروبی دارند و از سالیان دور در طب سنتی مورد استفاده
قرار گرفتهاند ( .)1متابولیتهای ثانویه گلسنگ بیش از  %39وزن
خشک تال را شامل میشود ( .)3 ،2ترکیبات ضد میکروبی
گلسنگها شامل پلی ساکاریدها (با فعالیت ضد سرطانی)،
 ،Coumarones ،depsidones ،depsidesمشتقات بنزوفورن،
*نویسنده مسئول :شهرزاد نصیري سمنانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد زنجان ،مرکز
تحقیقات بیولوژی ،زنجان ،ایران .تلفنEmail:Sh.nasiri92@yahoo.com 90121192561:
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گزانتونها یا مشتقات اسیدهای چرب (اکسی اکسو اسیدها-
الکتونها) میباشد ( .)1برخی از عصارههای گلسنگها دارای
خواص ضد سرطانی ،ضد ویروسی و ضد آلرژی میباشند (.)5-1
اولین بررسیهای ضد باکتریایی گلسنگها توسط Burkholder
انجام شد ( .)1بعدها محققین دیگری خواص ضد باکتریایی و ضد
قارچی برخی از گلسنگها را بر روی باکتریهای گرم منفی و
مثبت گزارش نمودند ( .)1-19استافیلوکوکوس اورئوس
باکتریهای کروی گرم مثبت با متابولیک فعال و از مهم ترین

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا | سال چهارم | شماره  | 3پاییز 3333
شهرزاد نصیری سمنانی و همکاران

عوامل عفونتهای بیمارستانی بوده که شیوع آن نسبتاً رو به
گسترش میباشد .این باکتری در ایجاد طیف وسیعی از بیماریها
از جمله اندوکاریت ،استئومیلیت ،پنومونی ،سندرم شوک سمی،
کورک و دمل نقش دارد .تخمین زده میشود که  25-39درصد
افراد در جوامع مختلف ناقل استافیلوکوکوس اورئوس در بینی
خود میباشند که در بسیاری از موارد منشا عفونت همین ناقلین
طبیعی میباشد ( .)12 ،11سالمونال تیفی موریوم گونهای از جنس
سالمونال از خانوادهی انتروباکتریاسه است این باکتری باسیل گرم
منفی ،هوازی یا بی هوازی اختیاری ،به اندازهی  9/5در  3میکرون،
فاقد اسپور ،متحرک و دارای فالژل پری تریش است که از طریق
خوراکی وارد بدن انسان شده و موجب بیماریهایی از قبیل التهاب
روده ،عفونت سیستمیک و تب رودهای میشوند (.)13
گسترش روز افزون سویههای استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونال
تیفی موریوم مقاوم به آنتی بیوتیک ،از معضالتی است که امروزه
پزشکان با آن مواجه هستند و به همین علت روز به روز تعداد
آنتی بیوتیکهای موثر و در دسترس برای درمان این عفونتها
کاهش مییابد ( .)12از شروع قرن  21میالدی با توجه به اثرات
جانبی آنتی بیوتیکهای تجاری و مقاومتهای باکتریایی در برابر
آنها ،توجه به طب سنتی و استفاده از گیاهان دارویی که یکی از
منابع با ارزش در پزشکی به شمار میآیند ،افزایش یافت .از طرفی
در پی گسترش بیماریهای عفونی ،شناسایی تعداد گیاهان
دارویی و خالص سازی ترکیبات موثره آنها در درمان بیماریها
میتواند راههای درمانی جدیدی علیه بیماریهای عفونی پیشنهاد
دهد.
هدف از این پژوهش بررسی اثرات ضد باکتریایی عصارههای
اتانولی و استونی  Lecanora muralis SP.بر روی باکتریهای
استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونال تیفی موریوم در شرایط
آزمایشگاهی و مدل حیوانی میباشد.

مواد و روشها
تهیه نمونه گیاهی و عصارهگیري
گلسنگ Lecanora muralis SP.در اردیبهشت ماه  1309از
حوالی شهرستان زنجان و طارم جمع آوری و پس از شناسایی
توسط گیاه شناسان مورد استفاده قرار گرفت ( .)11-16نمونهها
پس از جمع آوری در سایه خشک و پس از پودر شدن درون

شیشههای مات در محیط خشک تا زمان استفاده نگه داری شد.
برای عصارهگیری  59گرم از پودر گلسنگ را به نسبت  1 :1با
حاللهای مورد آزمایش (آب ،اتانول  %19و استون مطلق) مخلوط
و  11ساعت در دمای آزمایشگاه نگه داری و هر یک ساعت یک
بار با میله شیشهای مخلوط حاصل هم زده شدند .سپس با گاز
استریل  1الیهای و قیف صاف و در مرحله بعد عمل سانتریفوژ با
دور  2599در دقیقه به مدت  29دقیقه در دمای  1درجه سانتی
گراد انجام و عصارهها در خال تقطیر و تغلیظ گردیدند .عصارههای
حاصل با استفاده از فیلترهای میکروبی  9/15میکرونی استریل و
در میکروتیوبهای  1/5میلی لیتری استریل تقسیم و در دمای
 -19درجه سانتی گراد نگه داری شدند (.)11
تهیه باكتري

باکتریهای سالمونال تیفی موریوم و استافیلوکوکوس اورئوس
از بانک میکروبی آزمایشگاه بیمارستان آیت ا ...موسوی زنجان
(جدا شده از نمونههای بالینی) تهیه شد .موشها از موسسه سرم
و واکسن سازی کرج ،محیطهای کشت مورد استفاده و اتانول از
شرکت مرک و استون از شرکت سیگما تهیه گردید .موشها در
شرایط استاندارد  12ساعت روشنایی  12ساعت تاریکی ،دمای
 29تا  21درجه سانتی گراد ،دسترسی آزاد به آب و غذا در
قفسهای انفرادی نگه داری شدند .نویسندگان مقاله در طول
انجام آزمایش ملزم به رعایت حقوق حیوانات بودهاند.
تعیین اثر ضد میکروبی عصارهها به روش انتشار چاهکی
در آگار
بر روی محیط مولر هینتون آگار چاهکهایی به قطر  5میلی
متر ایجاد و پس از کشت باکتری از سوسپانسیون  9/5مک فارلند
توسط سوآب استریل ،در هر چاهک حدود  19میکرولیتر از
رقتهای مختلف عصاره تلقیح شد .سپس پلیتها در انکوباتور با
دمای  31درجه سانتی گراد به مدت  21ساعت انکوبه و در نهایت
هالههای عدم رشد باکتریها توسط خط کش اندازهگیری شد.
مراحل فوق با سه بار تکرار انجام گردید (.)11
تعیین  MICو MBC

برای تعیین  MICو  MBCعصارهها از روش ماکرودایلوشن در
براث استفاده شد .به این منظور ابتدا غلظتهای  21-129میلی
گرم بر میلی لیتر از عصارهها در محیط مولر هینتون براث تهیه
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گردید .سپس با افزودن  1میلی لیتر از سوسپانسیون میکروبی با
کدورت  5 × 195باکتری در هر میلی لیتر غلظتهای نهایی
عصارهها به میزان  12تا  119میلی گرم بر میلی لیتر تنظیم شدند.
لولهها در انکوباتور با دمای  31درجه سانتی گراد به مدت 21
ساعت انکوبه گردیدند .سپس کدورت لولهها بررسی شده و یک
ساب کالچر بر روی محیط مولر هینتون آگار نیز داده شد .اولین
لوله از غلظتهای پائین عصارهها که فاقد کدورت ناشی از رشد
باکتری بود به عنوان غلظت  MICدر نظر گرفته شده و اولین لوله
از غلظتهای عصارهها که در آنها  00/0درصد از مقدار تلقیح اولیه
باکتریها از بین رفته بود و در ساب کالچر فقط یک درصد از
باکتری رشد کرده بودند به عنوان غلظت  MBCعصاره در نظر
گرفته شد .این بررسی سه بار تکرار شده و در کنار لولههای تست
برای تعیین  ،MICکنترل مثبت شامل باکتری در محیط فاقد
عصاره برای مقایسه کدورت لولههای مورد آزمایش انجام شد (،10
.)29
بررسی اثر ضد میکروبی عصارهها در مدل حیوانی
جهت بررسی اثر ضد میکروبی عصارههای گلسنگ در مدل
حیوانی از موشهای ماده  6-1 BALB/cهفتهای استفاده شد.
11سر موش ماده  BALB/cبه  6گروه  3تایی تقسیم و از هر تیمار
به  2گروه تزریق و  2گروه نیز به عنوان گروههای شاهد دریافت
کننده نرمال سالین استریل بودند ( .)21برای تهیه سوسپانسیون
میکروبی جهت ایجاد عفونت در موشها ،از کشت  21ساعته
باکتریهای مذکور سوسپانسیون  9/5مک فارلند که حاوی ×191
 1/5باکتری در هر میلی لیتر بود تهیه کرده و آن را به نسبت
 1:399در نرمال سالین استریل رقیق شده تا رقت سوسپانسیون
میکروبی جهت تزریق ،به تعداد  5 × 195باکتری در هر میلی
لیتر برسد ( .)21در روز اول به هر گروه ،تعداد  5 × 195باکتری
به صورت داخل صفاقی تزریق شد .در روز بعد 9/5 ،سی سی (برابر
غلظت  MBCتیمارها) از عصارههای استونی و اتانولی گلسنگ به
صورت داخل صفاقی به  1گروه و نرمال سالین به  2گروه شاهد
تزریق شد .پس از  1روز ،موشها با بی هوشی در اتر کشته شدند
و طحال حیوانات در شرایط استریل خارج و در  19میلی لیتر
فسفات بافر سالین استریل به مقدار هموژنیزه شدند ،سپس از
سوسپانسیون هموژنیزه طحالی بر روی محیط مولر هینتون آگار
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کشت انجام گرفت .پلیتهای مذکور در  31درجه سانتی گراد گرم
خانه گذاری گردیدند و سپس تعداد باکتریهای رشد کرده مورد
شمارش قرار گرفت (.)21
تجزیه و تحلیل آماري
یافتههای این مطالعه با نرم افزار  SPSSو آزمون آماری One

 )LSD) Way ANOVAتحلیل و در  pکمتر از  9/95معنی دار
تلقی شدند.

نتایج
نتایج بررسی اثر عصارهها به روش انتشار چاهکی
نتایج تحلیل آماری مشخص نمود که در سطح معنی p>9/95

تفاوت معنی داری ما بین نوع حاللهای عصارهگیری شده وجود
دارد به طوری که بیشترین هاله عدم رشد مربوط به عصاره خالص
استونی گلسنگ و کمترین هاله عدم رشد مربوط به عصاره اتانولی
باغلظت  10/112میلی گرم بر میلی لیتر مربوط به
استافیلوکوکوس اورئوس میباشد .مقدار حداکثر و حداقل هاله
عدم رشد برای عصاره اتانولی به ترتیب برابر  25و  6میلی متر،
عصاره استونی  30/66و  5/33میلی متر میباشد (جدول  1و .)2
بیشترین و کمترین هالههای عدم رشد باکتری سالمونال تیفی
موریوم  25/66و  1میلی متر به ترتیب مربوط عصاره اتانولی
خالص و غلظت  00/625میلی گرم بر میلی لیتر است ،بررسیهای
آماری نشان داد که عصاره اتانولی نسبت به عصاره استونی بر روی
رشد این باکتری در سطح  p>9/95بیشتر موثر میباشد به طوری
که در غلظت خالص قطر هاله عدم رشد بیشتر است .بیشترین و
کمترین هالههای عدم رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس
 30/66و 5/33میلی متر به ترتیب مربوط عصاره استونی خالص و
غلظت  25/031میلی گرم بر میلی لیتر است ،عصاره استونی
نسبت به عصاره اتانولی بر روی رشد این باکتری بیشتر موثر
میباشد به طوری که در غلظت خالص قطر هاله عدم رشد بیشتر
است (جدول  1و  .)2باکتری استافیلو کوکوس اورئوس به طور
معنی داری حسایت بیشتری به عصارهها در مقایسه با سالمونال
تیفی موریوم دارد.
نتایج تعیین  MICو MBC

نتایج نشان داد که  MICو  MBCعصاره استونی گلسنگ برای
استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونال تیفی موریوم با یک دیگر برابر
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جدول  -3اثرات غلظتهای مختلف عصاره اتانولی گلسنگ بر میانگین و انحراف از معیار قطر هاله عدم رشد استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونال تیفی موریوم
برحسب میلی متر

كنترل
غلظت عصاره

خالص

3 :4

3 :2

3 :31

3 :8

3 :32

منفی
استافیلوكوكوس
اورئوس

21/66±1

-

15±1

11/33±1/5

0/33±1/5

6±1/5

-

قطر عدم رشد

سالمونال تیفی
موریوم

25±3

-

10/33±2/6

19/66±2

1±9/5

-

-

جدول  -2اثرات غلظتهای مختلف استونی بر میانگین و انحراف از معیار قطر هاله عدم رشد استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونال تیفی موریوم

كنترل
غلظت عصاره

خالص

3 :2

3 :8

3 :4

3 :31

3 :32

منفی
استافیلوكوكوس
اورئوس

-

سالمونال تیفی
موریوم

-

30/66±1/5

21/33±1/5

21/66±1/5

11/33±1/1

11/33±1/5

5/33±1

قطر عدم رشد
29±1

بوده و به ترتیب برابر به ترتیب  193/15و  291/5میلی گرم بر
میلی لیتر و عصاره اتانولی  10/11و  00/625میلی گرم بر میلی
جدول -3میانگین تعداد باکتریهای رشد یافته استافیلوکوکوس اورئوس و
سالمونال تیفی موریوم در طحال موشهای آلوده و تیمار شده با عصارهها
باكتري

استافیلوكوكوس
اورئوس

سالمونال تیفی
موریوم

استونی

*12×196

* 0×191

اتانولی

*26×196

*11×191

كنترل(نرمال سالین)

35×191

6×1913

نوع عصاره

19/66±1

1/66±9/5

-

-

-

لیتر بودند .این نتایج نشان میدهند که عصاره اتانولی نسبت به
عصاره استونی آن ،در سطح معنی  p>9/95فعالیت ضدمیکروبی
بیشتری علیه باکتریهای مذکور دارد .عصاره آبی اثر ضد میکروبی
نشان نداد و باکتریها در مجاورت عصارههای آبی رشدی معادل
نمونههای کنترل را داشتند.
نتایج بررسی اثر عصارهها در مدل حیوانی
عصاره استونی موثرترین عصاره در مدل حیوانی علیه هر دو
باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونال تیفی موریوم مورد
مطالعه بود .اختالف معنی داری در سطح  p>9/95بین گروههای
آزمون و گروه کنترل وجود داشت به طوری که تیمارهای حاصل
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اثر گلسنگ بر باکتری گوارشی

موجب کاهش معنی دار رشد هر دو باکتری میگردید .برخالف
شرایط آزمایشگاهی حساسیت باکتری استافیلوکوکوس اورئوس به
تیمارها کمتر از سالمونال تیفی موریوم میباشد (جدول .)3

بحث و نتیجه گیري
ترکیبات بیو اکتیو گلسنگها بیشتر از  %39از جرم خشک
گلسنگ را شامل میشود .اگر چه بیش از  29هزار گونه گلسنگ
در جهان شناسایی شده است ولی تاکنون پژوهشهای بسیار کمی
در رابطه با ترکیبات فعال زیستی آنها انجام شده است (.)31
انواع ترکیبات فعال زیستی گلسنگها به عنوان مواد ضد ویروس،
ضد تومور ،ضد فیالمانت ،آلرژی زا ،ضد تکثیر و ضد پروتوزا معرفی
شدهاند ( )6به عالوه برخی از گونههای گلسنگها در صنایع
غذاسازی دام و انسان ،رنگ سازی ،تولید عطر ،الکل سازی و در
طب سنتی مورد استفاده قرار میگیرد ( )32از گلسنگها صدها
سال در برخی از کشورهای اروپایی در درمان بیماریهای
گوارشی ،دیابت ،ریوی ،سل ،التهاب پوستی استفاده شده است
( .)33در طی سالیان اخیر گلسنگها در طب سنتی توسط
تعدادی از پژوهشگران به عنوان یک ماده ضد میکروبی استفاده
شده است ( .)31-36 ،1استافیلوکوکوس اورئوس ،به دلیل قدرت
بیماری زایی بالقوه و مقاومت روز افزون در برابر داروهای ضد
میکروبی به یکی از مشکالت بهداشتی مهم در جهان تبدیل شده
است .بنابراین جلوگیری از بروز عفونتهای ناشی از این باکتری و
ریشه یابی کانونهای انتشار آن در بیمارستانها از مسائل ضروری
است ( .)12شیوع شدید پاراتیفوئید خصوصاً سالمونال تیفی موریوم
در سال  1011در آمریکا و استرالیا سبب خسارات زیادی شده
است .صنعت مرغداری مهم ترین و بزرگ ترین منبع سالمونال
هستند که میتوانند آن را از طریق غذا به انسان منتقل کنند در
نتیجه کنترل آن بسیار مهم میباشد ( .)22در این بررسی،
عصارههای اتانولی و آبی گلسنگ  Lecanora muralisبر روی دو
باکتری مقاوم به آنتی بیوتیک استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونال
تیفی موریوم که جز پاتوژنهای مقاوم هستند و مقاومت آنتی
بیوتیکی آنها روز به روز در حال افزایش است ،مورد بررسی قرار
گرفته است Earlier .و همکاران در مطالعهای مشاهده نمودند
عصاره آبی گلسنگها اثر ضد میکروبی ندارد ،نتایج به دست آمده
در این مطالعه نیز بی اثر بودن عصاره آبی را بر باکتریها نشان
داد که با نتایج این محققان هم خوانی دارد ( .)23 ،21یکی از
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دالیلی که عصاره آبی گلسنگ بی اثر میباشد میتواند غیر قطبی
بودن مواد موثره گلسنگ و حل شدن این مواد در حاللهای غیر
قطبی باشد ( Gulluce .)25و همکاران ( )2996اثر ضد میکروبی
عصاره متانولی را ثابت نمودند ( Rowe .)1و همکاران ( )26گزارش
نمودند که گلسنگهای بومی ترکیه از جمله Evernia prunastri,
 Pseudovernia furfuraceaو  Alectoria capillariesبر روی
باکتریهای گرم مثبت موثر میباشند ،البته برخی از عصارههای
گلسنگها از جمله  Roccella belangerianaبازدارنده رشد
باکتریهای گرم مثبت و منفی میباشند ( .)21مطالعات
 Burkholderو همکاران ( )21بر روی  199گونه از گلسنگهای
آمریکا نشان داد که  %52از گلسنگها دارای اثر بازدارندگی بر
روی باکتریهای گرم مثبت هستند )20( Vartia .گزارش نمود
که  15-110از گونههای گلسنگ جنس  Finnishبازدارنده رشد
باکتریهای گرم مثبت و منفی هستند Silva .و همکاران ()39
مشاهده نمودند که اغلب گلسنگهای برزیل بر باکتریهای گرم
مثبت اثر بازدارندگی دارند Rankovic .و همکاران بیان نمودند
که عصارههای آبی ،متانولی و استونی Lasallia pustulata,
 Parmelia sulcata, Umbilicaria crustulosaو Umbilicaria
 cylindricalدارای ترشحات ضد میکروبی میباشند .فعالیتهای
ضد میکروبی عصارههای گلسنگ با روش انتشار چاهکی و تعیین
 MICبه خوبی ثابت شده است .یافتههای محققان نشان داده که
عصارههای متانولی و استونی Lasallia pustulata, Parmelia
 sulcata and Umbilicaria crustulosaفعالیت ضد باکتری دارد
و  MICآن  9/11میلی گرم بر میلی لیتر بر روی Bacillus
 mycoidesبوده و عصاره آبی بی تاثیر بوده است که با نتایج حاضر
مطابقت دارد ( .)31مطالعات نشان داده است که تفاوت اثرات ضد
باکتریایی بین عصارههای گلسنگ ارتباط مستقیمی با نوع حالل
و غلظت عصاره و نوع میکروارگانیسم دارد که نتایج مطالعه حاضر
با این گفته مطابقت دارد ( Yelh mar .)31 ،31و همکاران
( )2991مشخص نمودند که میزان  MICعصارههای گلسنگهایی
که حاللهای آنها دارای محیط قطبی مانند استون ،دی اتیل اتر
هستند نسبت به حاللهایی با قطبیت کمتر مانند اتانول و اتر نفت
کمتر است که با نتایج حاصل از این مطالعه هم خوانی دارد .عصاره
استونی موجب جدا سازی  3ماده ضد میکروبی اسید اورسنیک،
فوماراپروتوستراتیک و آنترا فورین میگردد ( .)30دلیل تفاوت
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استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونال تیفی موریوم میباشند؛ لذا
میتوان در تولید داروهای گیاهی جدید علیه عفونتهای
.باکتریهای فوق از آنها استفاده شود

تشکر و قدردانی
بدین وسیله از حوزه معاونت پژوهشی و مرکز تحقیقات
بیولوژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان سپاسگزاری
.میگردد
تعارض منافع
.نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را اعالم نکرده اند
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Abstract
Background & Objective: Staphylococcus aureus and Salmonella typhimurium are among important causes of infection
and antibiotic resistance. It is essential to find antimicrobial compounds against them. The objective of this study is to
evaluate the antibacterial activity of Lecanora muralis SP. extracts on Staphylococcus aureus and Salmonella
typhimurium in in-vitro and in animal model.
Materials & Methods: In this study, aquatic, acetonic, and ethanoic extracts of Lecanora muralis SP. were prepared.
Then their antimicrobial effects were determined by agar well diffusion method. Minimum Inhibitory Concentration
(MIC) and Minimum Bacterial Concentration (MBC) were calculated by macro dilution method. In animal model, 24
hours after inoculation of bacteria in mice, care was provided by injecting 0.5 ml of Lecanora muralis SP. extracts (as
MBC concentration).. Then, the colonies of mentioned bacteria in spleen were counted on agar media after nine days.
Results: The results indicated that MIC of acetonic extract of Lecanora muralis SP. for Staphylococcus aureus and
Salmonella typhimurium were 103.75 and 207.5 mg/ml and for ethanoic extract were 49.81 and 99.625 mg/ml,
respectively. The aquatic extracts of the tested lichens didn't show any antibacterial activity on mentioned organisms.
The mean of the bacterial count in experiment group showed significant reduction compared to the control group in
animal model.
Conclusion: The ethanoic extract of Lecanora muralis SP. had the most effective antimicrobial activity on
Staphylococcus aureus and Salmonella typhimurium in comparison with acetonic extract. In addition Salmonella
typhimurium was more sensitive to extracts.
Keywords: Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Lecanora muralis SP extracts, Antimicrobial effect.
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