
75

Karapetyan T.D..et al. / THE NEW ARMENIAN MEDICAL JOURNAL, Vol.5 (2011), No 4, p. 44-49

IN VITRO ՀԱԿԱՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ 
ԾԵՐ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԾԻՐԱՆԵՆՈՒ ՏԵՐԵՎՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ  

ՄԶՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ

Կարապետյան Թ.Դ.1, Միրզոյան Վ.Ս.1 Հանիսյան Ռ.Մ.1, Սահակյան Ն.Ժ.2 

1 Երևանի Մ. Հերացու անվ. պետ. բժշկական համալսարանի անալիտիկ քիմիայի ամբիոն, Երևան, 
Հայաստան 

2 Երևանի Մ. Հերացու անվ. պետ. բժշկական համալսարանի գիտահետազոտական կենտրոն, 
Երևան, Հայաստան 

Ներկայումս հակաբիոտիկներին դիմադրելու մանրէների ունակության (հակաբիոտիկոռեզիս-
տենտության) անընդմեջ աճի ֆոնի ներքո մեծ ուշադրություն է դարձվում ժողովրդական բժշկության 
մեջ օգտագործվող բուսական ծագման պատրաստուկներին: Այդ տեսանկյունից հետաքրքրու-
թյուն է ներկայացնում ծիրանենին, մասնավորապես` տերևները, որոնք տարբեր երկրների  
ժողովուրդների կողմից օգտագործվել են տարբեր հիվանդությունների դեպքում:

Ներկա հետազոտության նպատակն էր պարզաբանել «Երևանի սորտի» ծիրանենու տերևների 
ջրային մզվածքների հակամանրէային ակտիվությունը:

Ըստ ծառերի տարիքային առանձնահատկությունների (ծեր` 25 տարեկանից բարձր և երիտա-
սարդ` 8 տարեկանից փոքր), ուսումնասիրվել է ծիրանենու չոր և թարմ տերևներից ստացված 
ջրային մզվածքների ազդեցությունը 9 գրամ-դրական և 2 գրամ-բացասական բակտերիաների 
Staphylococcus aureus 205, Staphylococcus citreus, Bac. megatherium, Bac. mesentericus, Brevibact-
erium flavum 14067, Bac. mycoides, Bac. subtilis 1759, Bac. subtilis 205 և 2 Candida guillermondii և 
Candida albicans սնկերի վրա:

Հակամանրէային ակտիվությունը որոշվել է ագար դիֆուզիոն եղանակով` ըստ Ն.Պ. Զոլոտոր-
յովի: Ջրային մզվածքը պատրաստվել է 10 մգ/մլ հաշվով: 0,2 մլ-ը ներմուծվել է թասում մանրէներ 
ցանած ագարի վրա նախօրոք բացված անցքերի մեջ և պահվել սառնարանում 10°C, այնուհետև 
24 ժամ ինկուբացվել է 37°C–ում: Մզվածքների հակամանրէային ակտիվությունը որոշելու նպա-
տակով չափվել է մանրէների աճի ճնշման գոտու տրամագիծը, սմ:

Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ փորձարկված մանրէներից գրամ-դրական 
Staphylococcus aureus 205, Staphylococcus citreus, bac. Subtilis 1759, Bac. subtilis 205, Bac. 
mycoides, Brevibacterium flavum 14067, Bac. mesentericus, Bac.mycoides, Bac.megatherium և գրամ-
բացասական Escherichia coli m 17 և Salmonella typhimurium զգայուն են ծիրանենու տերևներից 
ստացված մզվածքների նկատմամբ:

Պարզվել է, որ ստացված մզվածքը հատկապես ազդեցիկ է Staphylococcus citreus (1,73-2,73 սմ), 
Salmonella typhimurium (2,0-2,1 սմ) և bac. Subtilis 1759 (1,83-1,93 սմ) մանրէների նկատմամբ:

Թարմ տերևներից ստացված մզվածքը ցուցաբերել է հակաբակտերիալ ազդեցություն` փոր-
ձարկված բոլոր մանրէներ նկատմամբ, մինչդեռ Staphylococcus citreus գրամ-դրական բակտերիայի 
աճը չի կասեցվել ծեր ծառերի թարմ տերևներից ստացված մզվածքից: Նմանապես, փորձարկված 
3 բակտերիաները (Brevibacterium flavum 14067, Bac. mycoides, Escherichia coli m 17) զգայուն չեն 
ծեր ծառերի չորացված տերևներից ստացված մզվածքի նկատմամբ, իսկ Bac. mycoides և Bac. 
subtilis 205 բակտերիաները անտարբեր են երիտասարդ ծառերի չորացված տերևներից պատ-
րաստված ջրային մզվածքի նկատմամբ:

Escherichia coli բակտերիան, որը ինչպես հայտնի է կայուն է շատ պատրաստուկների նկատմամբ, 
նույնպես կայունություն է դրսևորել փորձարկված ծեր ծառերից տերևներից ստացված մզվածքների 
նկատմամբ (ինչպես թարմ, անպես էլ չորացված):

Մզվածքները փորձարկվել են նաև մի շարք սնկերի վրա: Ուսումնասիրությունները ցույց են 
տվել, որ ծիրանենու տերևներից ստացված ջրային մզվածքը հակասնկային ակտիվություն է 
ցուցաբերում Candida guillermondii (1,27-1,80 սմ) և Candida albicans (2,2-2,3 սմ) սնկերի նկատմամբ: 
կրկին, երիտասարդ տերևներից ստացված մզվածքի հակասնկային ակտիվությունը ավելի բարձր 
է, քան ծեր ծառերից ստացված մզվածքինը:

Փորձերը վկայում են, որ ինչպես թարմ, այնպես էլ չորացված տերևները պարունակում են 
միացություններ, որոնք ցուցաբերում են մանրէաճնշիչ ազդեցություն: Այնուհանդերձ, երիտասարդ 
ծառերի տերևներից ստացված մզվածքներն ավելի ազդեցիկ են փորձարկված մանրէների 
նկատմամբ, քան ծեր ծառերի տերևներից ստացված մզվածքները:




