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چکیده
باکتریهای با منشأ غذایی در ایجاد عفونتها یا مسمومیتهای غذایی در انسان نقش دارند .با افزایش روزافزون تعداد سویههای
باکتریایی مقاوم به آنتی بیوتیک تالش فراوانی جهت استفاده از خواص ضدمیکروبی گیاهان انجام میگیرد .گیاه اسپند از جمله گیاهان
دارویی در طب سنتی ایران بوده که از گذشته از آن بهعنوان ضدعفونی کننده استفاده میگردید .در میان باکتریهای بیماریزای
غذایی ،اشریشیا کلی  ،O157:H7سالمونال تیفیموریوم و لیستریا مونوسیتوژنز جزو باکتریهای خطرناک و شناختهشده میباشند .این
تحقیق با هدف تعیین اثر ضدمیکروبی عصاره متانولی گیاه اسپند بر رشد این باکتریها در شرایط آزمایشگاهی انجام شد .تعیین حداقل
غلظت مهارکنندگی ) (MICو حداقل غلظت باکتریکشی ( )MBCعصاره با استفاده از روش رقیقسازی در محیط مولر هینتون براث
تعیین گردید .طبق نتایج مطالعه،

MIC

عصاره متانولی گیاه اسپند برای باکتریهای اشریشیا کلی

O157:H7

و سالمونال تیفیموریوم

 1/65میلیگرم در میلیلیتر و برای باکتری لیستریا مونوسیتوژنز  0/87میلیگرم در میلیلیتر تعیین شد .همچنین MBC ،عصاره متانولی
گیاه اسپند برای باکتریهای مذکور مشابه  MICآنها بود .با توجه به نتایج بهدست آمده ،پیشنهاد میشود از عصاره گیاه اسپند بهعنوان
جزئی از فرموالسیون محلولهای ضدعفونی کننده مواد غذایی استفاده گردد.

واژههای کلیدی :عصاره متانولی اسپند ،اشریشیا کلی ،سالمونال تیفیموریوم ،لیستریا مونوسیتوژنز
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گیاهان دارویی مهد در قب سرنتی مطررح بروده اسرت.

مقدمه
با پیشررفت علرد داروسرازی و گرایگزینی داروهرای

خصوصیات فارماکولو یک متعددی برای اسپند در نظرر

برا داروهرای دارای

گرفتهاند که از ای گاله اثرات ضدمیکروبی ،ضد تومور

منشا گیاهی ،به تدریج اثررات مررر داروهرای سراختنی

و مهارکننررده فعالیررت مونوآمینواکسرریدازی آن مرریباشررد

ظاهر شده است .از دهه  1911باکتریهرای بیاراریزای

( .)Abdel-Fattah et al., 1997; Hayet et al., 2010در

متعددی به آنتیبیوتیکها مقاومت نشان دادنرد کره ایر

ایران و ترکیه دود اسپند به شکل وسری برهعنروان یرک

مقاومت هدچنان در حال گسترش است .بنابرای امروزه

عادت فرهنگی متداول و یک عامل ضدعفونیکننرده بره

تالش بر ای است تا از ترکیبات گیاهی گهت دسرتیابی

کار میرود (.)Shahverdi et al., 2008

ساختنی و آنتیبیوتیکهای مختلر

به ترکیبات آنتیمیکروب و یرا مرواد نگرهدارنرده گدیرد

باکتریهای اشریشیا کلری Escherichia ( O157:H7

استفاده شود کره مشرکل برروز براکتریهرای مقراوم بره

 ،)coli O157:H7سالاونال تیفی موریوم ( Salmonella

آنتیبیوتیک نیز از بی رود (.)Mirheydar, 1993

 )Typhimuriumو لیسررتریا مونوسرریتو

نز ( Listeria

گیاه اسپند ( )Peganum harmalaگیاهی چند سراله،

 )monocytogenesاز عوامل مهد مسربب عفونرتهرای

متعلق به خانواده زیگوفیالسه ( )Zygophylaceaeبروده و

ناشرری از مصررر مررواد غررذایی مرریباشررند .اشریشرریا

بهعنوان یرک گیراه دارویری دارای کاربردهرای متنروعی

کلی O157:H7میتوانرد منجرر بره ایجراد بیاراریهرای

میباشرد ( .)Herraiz et al., 2010ایر گیراه در منراقق

کشررندهای از قبیررل کولیررت هاورا یررک ( Tesh and

نیاه خشرک و خرا هرای ماسرهای برویهه در آفریقرای

 ،)O’Brien, 1991سرررندرم هاولیتیرررک اورمیرررک و

شرراالی و خاورمیانرره رشررد مرریکنررد ( El-Bahri and

ترومبوتیک ترومبوسرایتوپنیک پورپرورا ( O’Brien and

 )Chemli, 1991هدچنی  ،ای گیاه در منراقق مختلر

 )Kaper, 1998با دوز عفونی بسریار انرد در حرد 11

ایران چون خراسان ،سیستان و بلوچسرتان و یرزد رشرد

میکروارگانیسرد گرردد ( .)FDA, 2001سرالاونال تیفری

مینااید ( .)Mahdavi et al., 2002دانههرای ایر گیراه

موریوم از گاله سروگروپهای سالاونال می باشرد کره

حرراوی  7تررا  %6آلکالوئیرردهای فعررال فارمرراکولو یکی

دارای میزبان اختصاصی نایباشد ( Foley and Lynne,

میباشد ( )El-Rifaie, 1980که اغلب آنها ترکیبات بترا-

 )2008و بهعنوان یک عامل بیااریزای منتقلره از مرواد

کرراربولی ( ،)Β-carbolineشرررامل هارمررران (،)Harman

غذایی ،خطراتی را بررای بهداشرت انسرانی در برر دارد

هارمی ( ،)Harmineهارمالی ( )Harmalineو هارمرالول

( .)Foley and Lynne, 2008مطالعات اخیرر نشران داد،

( )Harmalolمریباشرند ( Nenaah, 2010; Herraiz et

که ای سروتیپ گزو غالبتری سروتیپهای سالاونال

 .)al., 2010هارمالی از نظرر داروشناسری دارای اثررات

گدا شرده از مروارد گاسرتروانتریت در انسران برا منشرا

سای ،قارچکش و باکتریکشی میباشرد ( Hashemi et

غذایی مریباشرد ( .)Herikstad et al., 2002لیسرتریوز

al., 2011; Mahmoudian et al., 2002; Hashem et
;.)al., 2011; Frison et al., 2008; Nenaah, 2010

انسانی به واسطه لیستریا مونوسیتو نز منجر به مننهیرت،

دانه گیراه اسرپند در ایرران از دیربراز برهعنروان یکری از
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کشندگی باالیی دارد .بری سرالهرای  1991و  7117در
اروپا  19اپیدمی ای باکتری در  9کشور مختل

گزارش

شده است (.)De Valk et al., 2005

مواد و روشها
تهیه عصاره متانولی گیاه اسپند

گیاه اسپند در فصل تابستان از دشتهای استان خراسران

تا بحال مطالعات زیادی راگر بره اثرر ضردمیکروبی

گا آوری و در سایه خشک شد .هویرت گیراه توسر

عصارههای گیاهی صورت گرفته است ( ;Darabpour et

بخش گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی

.)al., 2011Safahani et al., 2011; Diba et al., 2009

مشهد تأیید شد .پس از خشک شدن آسیاب گردید.

دارابپررور و هاکرراران ( )7111برره بررسرری اثرررات

به منظورعصارهگیری ،از روش خیساندن استفاده شد.

آنتیباکتریال عصاره اسپند علیه چنرد براکتری مقراوم بره

به مقدار  711گررررم از گیاه پودر شده 1111 ،میلیلیتر

آنتیبیوتیک از گاله سالاونال تیفی پرداختند .نتایج ایر

متانول  21درصد اضافه و به مدت  74ساعت بر روی

مطالعه نشان داد که عصاره اسرپند اثررات آنتریباکتریرال

دستگاه تکاندهنده ((PIP-Model R430, )Shaker

خرروبی علیرره میکروارگانیسرردهررای دارای مقاومررت برره

) Iranقرار گرفت .سپس محلول به کاک کاغذ صافی و

چنرردی آنترریبیوتیررک دارد .در مطالعرره صررفاهانی و

قی

شده و مجدداٌ به تفاله باقیمانده الکل

هاکاران ( )7111اثرر ضردباکتریایی  73گونره مختلر

 %21اضافه شد و ای بار نیز ارل به مدت  17ساعت بر

گیرراهی از گالرره اسررپند بررر روی اسررتافیلوکوکو

روی دستگاه تکاندهنده قرار داده شد .در نهایت محلول

برره مترری سرریلی

دستگاه تقطیر در خالء در دمای 11

( )Staphylococcusمقرراوم و حسررا

بوخنرصا

صا

شده توس

بررسی گردید که نشاندهنده اثر بسیار خوب گیاه اسپند

درگه سلسیو

بود .در مطالعه دیگری اثر عصاره الکلی گیاه اسرپند برر

 1/3حجد اولیه تغلیظ گردید ( ;Kordali et al., 2005

روی مخارهای گنس کاندیدا ( )Candidaو کپکهرای

.)Mazandarani et al., 2007

آسررپر یلو

( )Aspergillusبیارراریزا در شرررای

آزمایشگاهی بررسی گردید .برر اسرا

یافترههرای ایر

و سرعت چرخش 21دور در دقیقه تا

باکتریهای مورد استفاده

برراکتریهررای مررورد اسررتفاده در ای ر مطالعرره شررامل

مطالعه ،عصاره الکلی دانههای اسپند فعالیت مهارکننده و

اشریشریا کلری  ،(ATCC: 35150) O157:H7سرالاونال

کشنده معنیداری بر روی مخارهای کاندیردا نشران داد

تیفرررری موریرررروم ) (ATCC: 14028و لیسررررتریا

(.)Diba et al., 2009

مونوسریتو نز ) (ATCC: 7644بودنرد .بررای برهدسرت

با توگه به اثرات ضدمیکروبی گرزارش شرده از گیراه

آوردن سوسپانسرریون باکتریرررایی ابتررردا هرررر کررردام از

تعیری اثررات ضردباکتریایی

باکتریهای استاندارد بر روی محی کشت عصاره قلرب

ای گیاه علیه برخری از براکتریهرای مهرد بیاراریزای

و مغرز

 )Brainکشرت و

منتقله از مواد غذایی انجام گرفت.

برررهمررردت  74سررراعت در  32درگررره سلسررریو

اسپند ،ای مطالعه با هد

(Heart Infusion Agar -BHA

گرمخانهگذاری شدند .سپس از پرگنههای رشد کرده برر
روی محی کشت برداشت و به لولهای اسرتریل حراوی
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محلررول سرررم فیزیولررو ی منتقررل گردیررد تررا از لحررا

کنترل مثبت حراوی محری مرولر هینترون برراع ،فاقرد

کدورت ظاهری هااهنگ با لوله  1/1مک فارلنرد شرود.

عصاره اسپند و تلقیب باکتری مد نظر قرار گرفرت .کلیره

سوسپانسیون تهیه شده حاوی ( 1/1 ×112 cfu/mlواحد

لولهها در دمای  32درگه سلسیو

به مدت  74سراعت

تشکیلدهنده پرگنه در هرر میلریلیترر محلرول) در نظرر

گرمخانهگذاری شدند .پس از آن لولهها از نظر کردورت

گرفته شد .گذب نوری ای سوسپانسیون در قول مرو

ناشی از رشد باکتری تلقیب شده بررسی و لولره حراوی

 671نانومتر ،معادل  1/1بود (.)CLSI, 2012

کاتری غلظت عصاره که کدورت قابرل مشراهده در آن
Minimum

ایجاد نشده بود ،به عنوان کاترری غلظرت مهارکننردگی

 )Inhibitory Concentration -MICعصاره متانولی

رشد باکتری ( )MICتعیی گردیرد .آزمرایش بررای هرر

اسپند

یرررک از بررراکتریهرررا در دو تکررررار انجرررام شرررد

تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی (

ابتدا گهت بهدست آوردن غلظت  %71عصاره 7 ،گرم

(.)Chandrasekaran and Venkatesalu, 2004

از عصاره در  11میلیلیتر آب مقطر استریل حل گردیرد

تعیین حداقل غلظت باکتریکشی

و سپس از ای محلول رقتهرای متروالی تهیره گردیرد.

 )Bactericidal Concentration -MBCعصاره متانولی

بنابرای غلظتهای مورد استفاده در ایر مطالعره از 1/1

گیاه اسپند

میلیگررم در هرر میلریلیترر ترا  711میلریگررم در هرر
میلیلیتر بودند.

(

Minimum

پس از تعیی حداقل غلظرت مهارکننردگی ( )MICاز
لولههای فاقد کدورت رشد ،مقدار  1/1میلیلیتر برداشته

حداقل غلظت مهارکنندگی عصاره ) (MICبا اسرتفاده

و روی پلیتهای حاوی محری مرولر هینترون آگرار بره

Macro broth

صورت سطحی کشت داده شرد .پلیرتهرا برهمردت 74

 )dilutionدر محی مرولر هینترون برراع تعیری گردیرد

ساعت در  32درگه سلسیو

گرمخانهگذاری و بعرد از

( .)Chandrasekaran and Venkatesalu, 2004در ایر

 74ساعت پلیتها از گهت رشد یا عدم رشد باکتریهرا

آزمایش از یک سری  17تایی لوله آزمایش استفاده شرد.

مورد بررسی قرار گرفتند .پلیرت دارای کاترری غلظرت

عصاره در لوله شااره  1با غلظت  711میلیگرم در هرر

که مان از رشد باکتری و تشکیل پرگنه برر روی محری

میلیلیتر ( 1/7گرم در میلیلیتر محری کشرت) ترا لولره

کشرررت شرررده برررود ،برررهعنررروان حرررداقل غلظرررت

شااره  17برا غلظرت  1/1میلریگررم در هرر میلریلیترر

باکتریکشی) (MBCتعیی

گردیرد ( Chandrasekaran

( 1/1111گرم در میلیلیتر محری کشرت) رقرتسرازی

.)and Venkatesalu, 2004

شد .در هرر لولره تلقریب براکتری بره میرزان  116واحرد

تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی ( )MICآنتیبیوتیک

از روش سرری دو برابرر رقرت لولرهای (

تشکیلدهنده پرگنه در هر میلیلیتر انجام شد .بررای هرر

حداقل غلظت مهار کننردگی آنتریبیوتیرک سفکسرید

رقت یک لوله کنترل منفی حاوی محری مرولر هینترون

( )Sigma-Aldrich, Germanyبررررای بررراکتریهرررای

براع و عصاره متانولی اسپند بدون تلقیب باکتری در نظر

اشریشیا کلی و سرالاونال تیفری موریروم ،و کلرامفنیکرل

گرفته شد .هدچنی  ،برای هر سری آزمایش ،یرک لولره

( )Sigma-Aldrich, Germanyتنهرررا بررررای بررراکتری
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لیستریا مونوسیتو نز برا روش مراکروبراع دایلوشر در

مهارکنندگی ( )MICآنتریبیوتیرک در نظرر گرفتره شرد

محی مولر هینتون براع ارزیابی گردیرد .گهرت تعیری

( CLSI, 2012; Chandrasekaran and Venkatesalu,

حداقل غلظت مهارکنندگی آنتیبیوتیک سفکسید از یک

.)2004

سری  2تایی لوله آزمرایش اسرتفاده شرد .آنتریبیوتیرک
سفکسررید در لولرره اول بررا غلظررت  71میکروگرررم در
میلیلیتر تهیه گردید و سایر رقتهای مرورد اسرتفاده از
آن تهیه گردید .غلظتهای نهایی آنتیبیوتیک سفکسرید
مورد استفاده از  1/7تا  71میکروگرم در میلیلیتر بودند.
در خصوو ک رامفنیکل ووز الووق ف ر وو

 0/4توو 00

نل موگمم در نلایللتم فسوتی د گمددو  .پرس از آن هرر
کدام از لولهها به میزان  116واحد تشرکیلدهنرده پرگنره
در هر میلیلیتر محی کشت بوسیله براکتریهرای مرورد
مطالعه تلقریب گردیدنرد .تارامی لولرههرا در  32درگره
سلسیو

به مدت  74سراعت گرمخانرهگرذاری شردند.

بعد از ای مدت لولهای کره در آن هری گونره کردورت

یافتهها
عصرراره متررانولی اسررپند توانسررت در غلظررت 1/16

میلرریگرررم در هررر میلرریلیتررر رشررد برراکتری اشریشرریا
کلی O157:H7و سالاونال تیفیموریروم را مهرار ناایرد.
در حالیکه غلظرت مهراری رشرد در ارتبرا برا براکتری
لیستریا مونوسیتو نز  1/22میلیگرم در هر میلیلیتر بود.
حررداقل غلظررت مهارکننرردگی ( )MICعصرراره متررانولی
اسررپند و آنترریبیوتیررکهررای سفکسررید و کلرامفنیکررل و
حداقل غلظت براکتریکشری ( )MBCعصراره مترانولی
اسپند در گدول ( )1نشان داده شده است.

قابررل مشرراهدهای نبررود بررهعنرروان کاتررری غلظررت
گدول ( -)1حداقل غلظت میلیگرم در هر میلیلیتر مهارکنندگی و باکتریکشی عصاره متانولی اسپند و حداقل غلظت میلیگرم در
هر میلیلیتر مهارکنندگی آنتیبیوتیکهای مورد بررسی بر روی باکتریهای مورد آزمایش
حداقل غلظت باکتریکشی

حداقل غلظت مهاری رشد
گونه باکتریایی
عصاره متانولی اسپند

سفکسیم

کلرامفنیکل

عصاره متانولی اسپند

1/16

1/16

-

1/16

سالمونالتبفیموریوم

1/16

1/16

-

1/16

لیستریامونوسیتوژنز

1/22

-

17/1

1/22

اشریشیاکلی

O157:H7

 : -برای باکتری مذکور از ای آنتی بیوتیک گهت مقایسه استفاده نشده است.
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آنتیبیوتیک پرداختند .در مطالعه آنها میزان  MICعصاره

بحث و نتیجهگیری
بروز اثرات ناخواسته و سای باقیماندههرای دارویری

برای باکتری سرالاونال تیفری  1/671میلریگررم در هرر

در مررواد غررذایی توگرره پهوهشررگران را برره اسررتفاده از

میلیلیتر بهدست آمد .عصاره مترانولی اسرپند در مطالعره

گیاهان دارویی به عنوان نگهدارنده گلب کرده است .در

حاضررر توانسررت در غلظررت  1/16میلرریگرررم در هررر

ای میان اثرات ضد میکروبی بسریاری از گیاهران مرورد

میلیلیتر براکتری اشریشریا کلری O157:H7و سرالاونال

اسرتفاده در قرب سررنتی گهرت کراهش یررا مهرار رشررد

تیفیموریوم را از بی ببرد که ای یافتهها با نتایج مطالعه

بررراکتریهرررا مرررورد بررسررری قررررار گرفتررره اسرررت

دارابپور و هاکاران ( )7111هدخوانی داشت.

Chandrasekaran

میررزان  MICو  MBCعصرراره اسررپند برررای برراکتری

;Ekhaise et al., 2010; Valero et al., 2010
 .)Oussalah and Saucier, 2007عصراره گیراه اسرپند

لیستریا مونوسیتو نز در مطالعه حاضر  1/22میلیگرم در

(

;2004

Venkatesalu,

and

دارای آلکالوئیدهای مختلفی میباشرد کره دارای اثررات
ضد میکروبی میباشند ( Hayet et al., 2010; Nenaah,

; .)2010; El-Rifaie, 1980در مطالعهای نشان داده شرد
که تاام اگزای تشکیلدهنده گیراه اسرپند (عصرارههرای
کلروفرررم ،متررانولی و غیررره) فعالیررت خرروبی علیرره

اسرتافیلوکوکو

اورئرو

()Staphylococcus aureus

دارند (.)Prashanth and John, 1999
در مطالعه حاضر عصاره مترانولی اسرپند توانسرت در
غلظت  1/16میلیگرم در هرر میلریلیترر رشرد براکتری
اشریشیا کلی O157:H7و سالاونالتیفی موریوم را مهرار
نااید .نناه ( )7111نیز در مطالعرهای بره بررسری اثررات
ضدباکتریایی و ضدقارچی آلکالوئیردهای بترا-کراربولی
گیاه اسپند پرداخت .او در ای مطالعه مشراهده کررد کره
هارمان موگود در اسرپند دارای بیشرتری فعالیرت علیره
برراکتری اشریشرریا کلرری مرریباشررد (.)Nenaah, 2010
پراشانت و گان ( )1999نیز در مطالعه خود نشان دادنرد
که عصاره متانولی اسپند دارای فعالیرت ضرد باکتریرایی
میباشرد ( .)Prashanth and John, 1999داراب پرور و
هاکاران ( )7111نیرز در مطالعرهای بره بررسری اثررات
ضدباکتریایی عصاره اسپند علیه چند براکتری مقراوم بره
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هر میلیلیتر تعیی شرد .دارابپرور و هاکراران نیرز در
مطالعه خود اثر ضدلیستریایی عصاره ریشه اسرپند را در
غلظتهای  11تا  411میلیگرم در هر میلیلیتر مشراهده
ناودنرر رد .ایرر ر در حالیسررررت کرررره هی کرررردام از
آنتیبیوتیکهای مورد استفاده در مطالعه ذکر شرده قرادر
برره مهررار رشررد ایرر برراکتری نبودنررد (کولیسررتی 11
میکروگرم ،متیسیلی  1میکروگرم ،نالیدیکسیک اسید 31
میکروگرم) .در حالیکه در مطالعه حاضر عصراره اسرپند
توانست در غلظت بسیار پایی تری رشد باکتری را مهرار
نااید .پس با توگه به ای مریتروان گفرت کره عصراره
اسپند دارای اثرات ضدلیستریایی بوده و مریتروان از آن
گهت کنترل ای عامل بیااریزا استفاده ناود.
در مطالعه هاشرای و هاکراران ( )7111بررسری اثرر
ضدباکتریایی عصاره متانولی گیاهران آویشر شریرازی،
مورد و اسپند بر روی سوشهای استاندارد و ایزولههای

آئروگینرروزا (

Pseudomonas

بررالینی پسررودومونا

 )aeruginosaحاوی بتاالکتاماز برا قیر

وسری انجرام

گرفت 61 .درصد از ناونهها مقاوم بره سفوتاکسرید66 ،
درصررد مقرراوم برره سررفتازیدید 47 ،درصررد مقرراوم برره
آزترونام 3 ،درصد مقاوم به ایایپند و  1درصد مقاوم به

دوره  ،5شماره  ،4پیاپی  ،02زمستان 4934

بهداشت مواد غذایی

مروپند بودند .از بی عصرارههرا ،آویشر شریرازی اثرر

اسررتافیلوکوکو

بهتری در مقایسه با اسپند و مرورد داشرت .نترایج نشران

آمیکاسی برای میکروکوکو

دادند که سرویههرای برالینی پسرودومونا

آئرو گنروزا

اورئررو

و  4گرررم در هررر میلرریلیتررر

لوتئو

میلرریلیتررر گهررت پسررودومونا

و  41گرم در هر

آئروگینرروزا داشررت

بیشتری مقاومت را در مقابل سرفتازیدید و سفوتاکسرید

( .)Fazlibazaz et al., 1996باتوگه به اینکه برای یرک

از خود نشان دادند .کاتری میزان مقاومت یا به عبرارت

آنتیبیوتیک استاندارد اثر ضدمیکروبی در غلظرت کاترر

دیگر ،بیشتری میزان حساسیت نیرز در مرورد ایایپرند و

از  11گرم در هر میلریلیترر و بررای یرک مراده گیراهی

مروپند دیده شد ( .)Hashemi et al.,2011نتایج مطالعه

خالص غلظت کاتر از  111گرم در هر میلریلیترر آن را

ذکر شده نشان میدهد که از عصاره گیاه اسپند میتروان

بهعنوان یک ماده ضد میکروب معرفری مریکنرد ،شراید

علیه باکتریهای مقاوم به آنتیبیوتیک استفاده کرد.

بترروان آلکالوئیرردهای ایرر گیرراه را عامررل مرر ثری بررر

در مطالعررهای کرره توسرر فرررلی بررزاز و هاکرراران

میکروبهرا دانسرت ( .)Rios et al.,1988در نتیجره برا

( )1996صررورت گرفررت ،اثرررات ضرردمیکربی دود و

توگه به نتایج مطالعه حاضر میتوان گفرت کره عصراره

آلکالوئیدهای تام گیاه اسپند با استفاده از روش رقرت در

اسپند ،تاثیر ضدمیکروبی خوبی دارا میباشد.

آگررار و تعیرری حررداقل غلظررت مهررارکننرردگی رشررد

در مطالعه فرلی برزاز و هاکراران ( )1996بیشرتری

میکروارگانیسررد ) (MICبررسرری شررد .هرردچنرری اثررر

تأثیر دود اسپند برر اشریشریا کلری و کاندیردا آلبیکرنس

ضدمیکروبی دود حاصل از سروزاندن وزن مشخصری از

مشاهده شرد .در مقرام دوم و سروم از لحرا تراثیر دود

دانه های اسپند ،در دستگاه مخصوص و وارد کرردن دود

اسرررپند بررره ترتیرررب ،میکروکوکرررو

به محی کشت حاوی میکروب مطالعره شرد و حرداقل

استافیلوکوکو

اورئو

وزن اسپند سروزانده شرده بررای مهرار رشرد میکرروب

دود اسپند بر پسودومونا

محاسبه شد .آلکالوئیدهای تام بیشرتری اثرر را برر روی

دیررده شررد.در مجاررون نتررایج ایرر تحقیررق نشرران داد

کاندیدا آلبیکنس ( )Candida albicansدر غلظت کاتر

آلکالوئیرردها و دود اثرررات ضررد میکروبرری خرروبی برره

از  111گرم در هر میلیلیتر و هردچنری اثررات خروبی

خصرروص روی برراکتریهررای گرررم مثبررت داشررتند

و

( .)Fazlibazaz et al., 1996در مطالعرره حاضررر نیررز

( )Micrococcus luteusدر

عصاره گیاه اسپند به خوبی توانست رشد باکتری لیستریا

روی باکتریهای گرم مثبت استافیلوکوکو
میکروکوکررو

لوتئررو

اورئرو

غلظت کاتر از  111گرم در هر میلیلیترر نشران داد ،در

حالیکه بر باکتریهای گرم منفی به ویرهه پسرودومونا

لوتئرررو

و

قرار داشته اند .کاترری تراثیر
آئروگینوزا در مقرام چهرارم

مونوسیتو نز را مهار نااید.
با توگه به اثرات خوب ضدباکتریایی گیاه اسرپند کره

آئروگینرروزا در غلظررت  7111گرررم در هررر میلرریلیتررر

در ای مطالعه مشاهده گردید ،میتوان نتیجهگیری نارود

کاتری پاسخ را نشان داد .غلظتهای فرو بره ترتیرب

که عصاره متانولی اسپند دارای اثرات مهارکنندگی رشرد

اثری معادل  2گرم در هر میلیلیترر کلوتریارازول بررای

بر روی براکتریهرای مهرد بیاراریزای منتقلره از مرواد

کاندیرردا و  11گرررم در هررر میلرریلیتررر آمیکاسرری برررای

غذایی مریباشرد .بنرابرای برا توگره بره اثررات خروب
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شستشررو و ضرردعفونی مررواد غررذایی قبررل از مصررر ،
شستشو و ضدعفونی ظرو

و تجهیزات استفاده ناود.
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Abstract
Foodborne bacterial pathogens play an important role in food infections/intoxications in human
population. With ever increasing the number of antibiotic-resistant bacterial strains, there is an attempt to
use the antimicrobial properties of herbs. Peganum harmala is a medicinal plant of Iranian traditional
medicine which was used as an antiseptic in the past. Among the foodborne bacterial pathogens,
Escherichia coli O157:H7, Salmonella Typhimurium and Listeria monocytogenes are considered as the
most important and hazardous pathogens. The aim of this study was to evaluate the antibacterial effect of
methanolic extract of Peganum harmala against these bacteria in vitro. The minimum inhibitory
concentration (MIC) and minimum bactericidal concentrations (MBC) of methanolic extract of Peganum
harmala was determined against three foodborne bacterial pathogens by micro-dilution method in
Muller-Hinton broth. According to the results, MIC for E. coli O157:H7 and S. Typhimurium was 1.56
mg/ml. In the case of L. monocytogenes, it was estimated at 0.78 mg/ml. Moreover, results revealed that
MBC for these organisms was similar to MIC concentrations. Regarding the results, Peganum harmala
can be used as an ingredient in the formula of the disinfectants applied in the food systems.
Key words: Methanolic extract of Peganum harmala, Salmonella Typhimurium, Listeria
monocytogenes, Escherichia coli O157:H7
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