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بهداشت مواد غذایی

بررسی خواص ضدباکتریایی عصاره اتانولی کنگر ()Gundelia tournefertii
کردستان بر روی استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کوالی
بشرا ایوبی ،*1شعله درویشی ،2فردین میراحمدی
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 .3مربی گروه علوم و صنایع غذایی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران
* نویسنده مسئول

مکاتباتboshra.aiobi@gmail.com :

(دریافت مقاله 94/1/24 :پذیرش نهایی)95/4/26 :

چکیده
با توجه به افزایش روزافزون مقاومت دارویی میکروارگانیسمها و تمایل به استفاده از نگهدارندهای طبیعی ،هدف از این مطالعه تشخیص
خاصیت ضدباکتریایی کنگر بر روی استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کوالی است .در این مطالعه عصاره اتانولی ساقه گیاه کنگر
کردستان در روتواواپراتور عصارهگیری گردید و فعالیت ضدباکتریایی (حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظتکشندگی) به روش
تست رقت بر روی محیط مولر هینتون آگار ارزیابی شد .مطالعه در سه تکرار انجام گرفت و دادهها با روش تجزیه پروبیت با استفاده
از نرمافزار  SAS 9.2تجزیه و تحلیل شدند .کمترین حداقل غلظت مهارکننده رشد برای استافیلوکوکوس اورئوس  22/5 µg/mlو

همچنین کمترین میزان کشندگی این ماده برابر غلظت کمترین میزان محدودکنندگی بود .کمترین غلظتکشندگی برای اشریشیا کوالی
 31/25µg/mlو کمترین غلظت مهارکنندگی 15/22 µg/mlبرآورد شد .این مطالعه نشان داد عصاره اتانولی کنگر از توان ضدمیکروبی
بسیار باالیی برخوردار است ،بنابراین میتوان از آن در ترکیب با سایر نگهدارندهها جهت محافظت مواد غذایی در مقابل
میکروارگانیسمهای بیماریزا استفاده نمود.

واژههای کلیدی :عصاره اتانولی ،کنگر ،ضدباکتریایی ،استافیلوکوکوس اورئوس ،اشریشیا کوالی
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بررسی خواص ضد باکتریایی عصاره اتانولی کنگر...

در حالیکه برخی دیگر از اثرات جانبی بیماری

مقدمه
افزایش مقاومت دارویی میکروارگانیسمها و عدم

میکاهند .مشخص شده است که خواص ضدمیکروبی

کفایت داروهای شیمیایی معمول مورد استفاده در درمان

و آنتیاکسیدانی گیاهان دارویی با مقدار کل ترکیبات

بیماریهای عفونی از یکسو و افزایش آگاهی و توجه

فنولی رابطه مستقیمی دارد و معموالً گیاهانی که خواص

هرچه بیشتر مصرفکنندگان و متولیان بهداشتی به اثرات

ضدمیکروبی باالیی دارند خواص آنتیاکسیدانی مناسبی

مضر نگهدارندههای غذایی شیمیایی و سنتتیک از سوی

نیز دارند ) .(Devasagayam et al., 2004مسمومیت

دیگر ،موجب انجام تحقیقات گسترده جهت دستیابی به

غذایی استافیلوکوکی از مهمترین مسمومیتهای غذایی

ترکیبهای طبیعی با دامنه وسیع فعالیتهای بیولوژی

به شمار میآید ،به طوری که از مجموع حدود 24

مشتق از منابع گیاهی ،حیوانی و میکروبی شده است تا

میلیون مورد کل مسمومیتهای غذایی گزارش شده در

عالوهبر افزایش ماندگاری غذا از اثرات مضر

کشور ایاالت متحده امریکا  8/9میلیون مورد آن مربوط

نگهدارندههای شیمیایی مصون باشند . (Abad et al.,

به استافیلوکوکوس اورئوس بوده که بیش از یک سوم

)2007; Hausner and Wuertz, 1999

موارد کل مسمومیتهای غذایی در این کشور است

عصارههای گیاهی دارای ترکیبات مهمی هستند که
فعالیتهای

بیولوژیکی

مختلفی

نظیر

خواص

ضدباکتریایی ،ضدقارچی و ضدویروسی در آنها
مشاهده شده است .امنیت مواد غذایی یک مسئله مهم
در سطح جهانی است که همه انسانها درگیر آن هستند.
بسیاری از مواد غذایی فسادپذیرند و برای رسیدن به
یک عمر انبارداری مناسب نیازمند مراقبت در مراحل
تولید ،انبار و پخش دربرابر میکروبهای مولد فساد و
بیماریزا هستند) (Pinstrup-Andersen, 2009امروزه
تمایل به استفاده از نگهدارندههای شیمیایی و موادی که
بر روی سالمت انسان و محیط زیست اثر منفی دارند،
در صنعت مواد غذایی از طرف مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان

مواد

غذایی

کاهش

یافته

است

) .(Charnley and Doull, 1999گیاهان دارویی بهعلت
دارا بودن ویتامینها ،فالوونوئیدها ،ترپنوئیدها و مواد
معدنی ،اثرات مهمی در درمان بیماریهای مختلف
دارند .بعضی ازگیاهان دارویی بیماری را درمان میکنند،
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) .(Gill, 2006; Ultee et al., 2000اشریشیا کوالی
انتروهموراژیک باکتری بیماریزای انسانی است که از
طریق اغذیه آلوده منتقل میشود .بیماری ناشی از این
باکتری به صورت انفرادی و اپیدمی در نقاط مختلف
دنیا گزارش میشود ) .(Momeni et al., 1991چون
باکتری

عمدتاً

از

طریق

مواد

غذایی

آلوده

منتقل میشود ،لذا روشهای طبخ و نگهداری مواد
غذایی در جلوگیری از شیوع بیماری نقش مهمی ایفا
میکند (.)Fotadar et al., 2005

گیاه کنگر با نام علمی ) (Gundelia tourneforttilاز
خانواده  Ateraceaeاست .کنگر گیاهی چندساله ،مقاوم
و شیرابهدار پوشیده از کرک و با تیغ فراوان است
) .(Kamalak et al., 2005موسم گلدهی این گیاه
اردیبهشت و خرداد ماه است و انتشار جغرافیایی
وسیعی دارد که شامل مناطق غرب ،شمال غرب ،جنوب
و جنوب شرق ایران میشود .مصرف این گیاه به
احتمال قریب به یقین به دوران باستان یعنی بیش از
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 2222سال پیش بر میگردد (Lev-Yadum and Abbos,

 422دور در دقیقه نگهداری تا عمل خیساندن و انحالل

) .1999نتایج حاصل از یک پژوهش در ایران نظریه

کامل شد و ترکیبات گیاه از آن استخراج گردید .سپس

طب سنتی در باره اثرات مفید کنگر در درمان

توسط کاغذ صافی آن را صاف کرده و با استفاده از

بیماریهای کبدی را تأیید مینماید (Jamshidzadeh et

دستگاه روتواواپراتور با دمای  42درجه سلسیوس و

) .al., 2007خاصیت ضدباکتریایی این گیاه در دو

سرعت  92دور در دقیقه در فشار پایین عمل تقطیر

پژوهش مجزا ،یکی در اردن نسبت به باکتری گونه

انجام گرفت تا حالل از عصاره جدا شد و عصاره تغلیظ

سودوموناس که به پنیسیلین  Gو اریترومایسین

شده بدست آمد سپس عصاره تغلیظ شده توسط آون

) (Aburajai et al., 2001مقاوم بودند و دیگری در

تحت خالء در دمای  42درجه سلسیوس خشک و

ایران نسبت به باکتریهای گونه هلیکوباکتر پیلوری

نهایتاً به پودر تبدیل شد .درجه و بازده استخراج پودر

) (Nariman et al., 2009به اثبات رسیده است .ژو و

عصاره  152 g/Kgتعیین شد .پودر تا زمان استفاده در

همکاران ترکیبات فنلی موجود در عصاره کنگر را مورد

فریزر  -22درجه سلسیوس نگهداری شد .سویههای

بررسی قرار داده و فعالیت ضدمیکروبی آنها را نشان

باکتریایی استافیلوکوکوس اورئوس ( )PTCC 1112و

دادند ) .(Zhu et al., 2004کردستان یکی از مناطق غنی

اشریشیا کوالی ( )PTCC 1399از سازمان پژوهشهای

از گیاهان دارویی میباشد که مکان مناسبی جهت رشد

علمی -صنعتی ایران تهیه گردید .از لحاظ تعیین محیط

گیاهان مختلف میباشد و با عنایت به این ویژگی،

محیطهای کشت

کشت برای فعالسازی این باکتری ،از

اهمیت مطالعه جهت بررسی خواص ضد باکتریایی

نوترینت براث و نوترینت آگار (مرک ،آلمان) استفاده

کنگر در منطقه کردستان طراحی گردید .بنابراین هدف

شد .بعد از فعالسازی و کشت باکتری بر روی محیط

از این مطالعه ارزیابی خواص ضدباکتریایی عصاره کنگر

پایه در دمای  30درجه سلسیوس و به مدت  24ساعت

کردستان بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس

در گرمخانه قرار گرفت (علم هولو و ناظری1393،؛

واشریشیا کوالی ضد باکتریایی بود.

) .Treagan and Paliiam, 1987در ابتدا پرگنه خالص
از میکروارگانیسم تهیه گردید و اختصاصات پرگنه اعم

مواد و روشها

از شکل ،رنگ ،قوام ،حاشیه و اندازه ثبت گردید .در

گیاه کنگر در اردیبهشت ماه سال  1392از منطقه

مرحله بعدی از نمونه باکتری مورد مطالعه الم

کردستان جمعآوری شد .سپس عصاره گیاه کنگر با

میکروسکوپی تهیه و به روش گرم رنگآمیزی شد.

روش خیساندن تهیه شد .به این ترتیب که  52گرم از

ویژگیهای باکتری در زیر میکروسکوپ در صفاتی


گیاه کنگر با حداقل  22درصد رطوبت را ابتدا خشک

همچون شکل باکتری ،وضعیت انتهای سلولها ،داشتن

کرده و سپس توسط دستگاه خردکن ساییده شد و 122

یا نداشتن اسپور ،گرم مثبت و یا منفی بودن بررسی

میلیلیتر الکل  02درجه به آن اضافه شد ،و بهمدت 24

گردید ( .)Treagan and Paliiam, 1987بعد از انجام

ساعت در دمای اتاق بر روی دستگاه شیکر با سرعت

کشت ،تعداد معادل نیم مکفارلند از باکتری مورد
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آزمایش در لوله یا پلیت تهیه شد و گرمخانهگذاری

حجم همه لولهها برابر شود .مقدار  1میلیلیتر از مخلوط

گردید .اولین لوله یا پلیت که نشاندهنده مهار رشد

باکتریایی تهیه شده بر اساس کدورت لوله 2/5

ارگانیسم مزبور بود بهعنوان کمترین غلظت مهارکننده

مکفارلند به هر کدام از لولههای شماره  1تا  11اضافه

رشد یا  MICانتخاب شدند .از محتویات لولههای

شد و متعاقب هم زدن ،به مدت  18تا 24ساعت در

محیط کشت مایع برای مطالعه بیشتر و تشخیص اینکه

حرارت  35تا  30درجه سلسیوس گرمخانهگذاری

در این لولهها رشد ارگانیسم مهار شده یا ارگانیسمها از

شدند .سپس اولین رقتی که فاقد رشد بود بهعنوان

بین رفتهاند ،بر روی محیطهای کشت مولر هینتون آگار

کمترین غلظت مهارکننده رشد ( )MICانتخاب شد.

(مرک ،آلمان) تلقیح داده شد .معموالً مقادیر MIC

بدیهی است که لوله شماره  11باید دارای رشد قابل

) (Minimum Inhibitory Concentrationو MBC
) (Minimum Bactericidal Concentrationبا واحد

رویت و لولههای  12و  13باید عاری از هر گونه رشد

میکروگرم در میلیلیتر نشان داده میشود ( Treagan

 .)and Paliiam, 1987رشد  24ساعته حاصل از محیط
سویبراث (مرک ،آلمان) با کدورت
کشت مایع تریپتک 
لوله استاندارد نیم مکفارلند شماره  2/5تهیه شد.
محلول تهیه شده محتوی 126ـ 125ارگانیسم در هر
میلیلیتر بود و تا  32دقیقه پس از تهیه مورد استفاده

قرار گرفت (.)Treagan and Paliiam, 1987
تعداد  13لوله آزمایش سترون با شماره مشخص شد.
مقدار  1میلیلیتر از محیط کشت سترون تریپتیک
سویبراث (مرک ،آلمان) در هر کدام از لولههای شماره
 2تا  12در شرایط سترون اضافه شد و رقتسازی
صورت گرفت .سپس از محلول عصاره تهیه شده با
غلظت استوکی  1222 ppmبه میزان  1میلیلیتر به
لولههای شماره  2 ،1و  13اضافه گردید .پس از اضافه
کردن محلول عصاره به لولههای  2 ،1و  13از لوله
شماره  2رقتسازی آغاز شد .بدین ترتیب که ،ابتدا یک
میلیلیتر برداشته و به لوله شماره  3اضافه شد .این کار
تا لوله شماره  12ادامه پیدا کرد .سپس از لوله شماره 12
همان مقدار  1میلیلیتر برداشت و دور ریخته شد تا
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میبودند .برای محاسبه مقدار  MBCمقدار  2/1میلیلیتر
از هر لوله آزمایش بر روی محیط کشت حاوی مولر
هینتون آگار منتقل و سپس در دمای  30درجه سلسیوس
به مدت  24ساعت در دستگاه گرمخانه قرار گرفت.
پس از شمارش پرگنهها روی پلیت کانت آگارMBC ،

بهعنوان کمترین غلظت از عصاره مورد آزمایش که
منجر به کشته شدن  %99/9از باکتریها میگردد،
تعریف شد .لذا لولههایی که دارای  5پرگنه یا کمتر از
آن پرگنه باشد میتواند بهعنوان  MBCانتخاب شود
(.)Treagan and Paliiam, 1987

یافتهها
 -اثر عصاره کنگر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس

جدول ( )1نشاندهنده میزان  MICو  MBCعصاره
این گیاه در ارتباط با استافیلوکوکوس اورئوس است.
براین اساس کمترین مقدار محدودکننده رشد برای این
باکتری ،مقدار  62/5 µg/mlبرآورد گردید .همچنین
کمترین میزانکشندگی این ماده برابر غلظت کمترین
میزان محدودکنندگی رشد آن بود .این نتایج نشان
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میدهد که عصاره استخراج شده از این گیاه دارای

نشاندهنده استفاده از روش پروبیت

خاصیت ضدمیکروبی روی استافیلوکوکوس اورئوس

) Regressionجهت تعیین بهترین غلظت (فرشادفر،

میباشد .پایین بودن مقدار مصرفی برای کنترل رشد و

 )1384از عصاره میباشد .بر اساس نتایج این قسمت،

نابودی این باکتری حاکی از تأثیر باالی این عصاره

بهترین مقدار مصرفی هم برای  MICو MBC

است .همچنین با توجه به برابری هر دو غلظت MIC

مقدار  46/295 µg/mlبرآورد گردید.

(Probit

و  ،MBCاحتماالً بتوان از این عصاره برای کاربردهای
پزشکی و دارویی استفاده نمود .جدول ( )2نیز
جدول ( -)1میزان  MICو  MBCعصاره کنگر بر روی استافیلوکوکوس اورئوس
لوله

غلظت عصاره ()µg/ml

MIC

MBC

1

1222

-

-

2

522

-

-

3

252

-

-

4

125

-

-

5

62/5

-

-

6

31/25

+

+

0

15/62

+

+

8

0/81

+

+

9

3/9

+

+

12

1/9

+

+

شاهد کشت

+

+

شاهد محیط کشت

-

-

شاهد اتانول

-

-

انحراف معیار کلیه غلظتها به غیر از غلظت  31/25برای

MIC

( )SD= 2/50برابر

صفر است (همه تکرارها با هم برابر بودند).

جدول ( -)2نتایج حاصل از روش آماری پروبیت جهت تعیین بهترین غلظت با رگرسیون در
استافیلوکوکوس اروئوس برای تعیین  MICو

MBC

LC50

)LC50 (log

)B (Log10

Intercept

46/295

1/4443

44/22

-96/2624

MIC

46/295

1/4443

44/22

-96/2624

MBC

 = LC50میزان غلظتی که  52درصد باکتریهای تیمار شده را از بین میبرد.
 = Bشیب خط رگرسیون در مدل پروبیت یا

Beta
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دوز مــورد اســتفاده بــرای اســتافیلوکوکوس اورئــوس

 -اثر عصاره کنگر روی باکتری اشریشیا کوالی

در این آزمایش کمترین غلظت محـدود کننـده رشـد

موجب از بین رفتن اشریشیا کوالی شد .نتایج رگرسیون

در مقدار  31/25 µg/mlو کمتـرین غلظـتکشـندگی آن

به روش آمـاری پروبیـت نشـاندهنـده بـرآورد غلظـت

در مقدار  15/62 µg/mlمشاهده گردید (جـدول  .)3بـا

کشندگی  44/194 µg/mlو غلظت مهارکننـدگی µg/ml

توجه به این نتایج ،اثـر عصـاره کنگـر بـر ایـن بـاکتری

 22/295بر اساس سه تکرار هر قسمت بود (جدول .)4

معنیدار میباشد .همچنین عصاره کنگر بـا دوز کمتـر از
جدول ( -)3تعیین میزان  MICو  MBCاشریشیاکلی در حضور عصاره گیاه کنگر
لوله

غلظت عصاره ()µg/ml

MIC

MBC

1

1222

-

-

2

522

-

-

3

252

-

-

4

125

-

-

5

62/5

-

-

6

31/25

-

-

0

15/62

-

+

8

0/81

+

+

9

3/9

+

+

12

1/9

+

+

شاهد کشت

+

+

شاهد محیط کشت

-

-

شاهد اتانول

-

-

انحراف معیار کلیه غلظتها به غیر از غلظت  0/5برای  MICو

MBC

( )SD= 2/50برابر صفر است (همه تکرارها با هم برابرند).

جدول ( -)4نتایج حاصل از روش آماری پروبیت جهت تعیین بهترین غلطت با رگرسـیون در اشریشـیا
کوالی برای تعیین  MICو

MBC

LC50

)LC50 (log

)B(Log10

Intercept

22/295

1/3443

64/22

-86/2624

MIC

44/194

1/64530

64/1232

-125/403

MBC

 = LC50میزان غلظتی که  52درصد باکتریهای تیمار شده را از بین میبرد.
 = Bشیب خط رگرسیون در مدل پروبیت یا

47

Beta

بهداشت مواد غذایی

بحث و نتیجهگیری

دوره  ،6شماره  ،2پیاپی  ،22تابستان 5931

فلفل قرمز ،زردچوبـه ،بـرب بـو ،هـل ،کـرفس ،شـبدر،

با توجه به افزایش روز افـزون مقاومـت بـاکتریهـا

گشنیز ،زنجبیل ،مرزنگوش ،سماق ،نعناع ،ریحان و غیره

نسبت به آنتیبیوتیکها و عوارض جانبی آنها ،اسـتفاده

نیـز اشـاره نمـود ) .(Zaika et al., 1983در تحقیقــات

از گیاهان دارویـی و عصـارههـای گیـاهی مـورد توجـه

مختلفی که بـر روی گیـاه کنگـر صـورت گرفتـه اسـت

زیادی قرار گرفته است .اکثر گیاهان دارویی را می تـوان

ترکیبـاتی نظیــر ترکیبــات فنلیکـی ماننــد  gallic acidو

از مناطق بکر کشور جهت انجام تحقیقات مورد ارزیابی

فالونـــــول 2007) Quercetin

،(Apak

قرار داد .بر این اساس کنگرهـای وحشـی و غیـر اهلـی

کومــارینهــای  Isoscopoletin ،Scopoletinو Esculin

شده از کوههای مناطق اطراف شهرستان هـای (سـنندج،

مخلــــــــوطی از اســــــــتروئیدهای  β–sitosterolو

سقز و کامیـاران) جمـعآوری و خاصـیت ضـدباکتریایی

 ،Stigmasterolروغــــنهــــای فــــرار ،Zingiberene

عصــاره آن روی دو بــاکتری بیمــاریزای غــذایی مــورد

 Methyl eugenol ،alpha_terpinyl acetateو لیمـونن

بررســــی قــــرار گرفــــت .یکــــی از مهــــمتــــرین

از این گیاه استخراج شده است که در ایـن میـان وجـود

میکروارگانیسمهای بیماریزا در فـرآوردههـای گوشـتی

مقادیر قابل توجه از ترکیبـات اسـترولی در گیـاه مـورد

بهویژه آنهایی که طـی تولیـد مکـرراً بـا دسـت تمـاس

نظر ،در تحقیقات انجام شده در خارج از ایران به اثبـات

دارند ،استافیلوکوکوس اورئوس مـیباشـد (Zheng and

رسـیده اســت ) .(Halabi et al., 2005همچنــین طــی

) .Sun, 2006در حــال حاضــر ســالمت عمــومی را در

پــژوهش انجــام شــده تحــت عنــوان مقایســه ترکیبــات

سراسر جهان به خطر انداخته است .گسترش ایـن قبیـل

شیمیایی عصاره و اسانس ریشه گیاه کنگر ترکیبات ایـن

بیماریهای مربوط به غذا در کنار مشکالت اجتمـاعی و

گیاه شامل اینولین ،سیناروپکتین ،سینارین ،کافئیک اسـید

اقتصادی ناشی از آن ،لزوم تولید مواد غذایی سـالمتـر و

و اوژنول که حـاکی بـر ضـدباکتریایی بـودن ایـن گیـاه

به تبع آن استفاده از ترکیبات ضـدمیکروبی جدیـد و تـا

میباشد اثبات شده است .عصاره اتانولی کنگـر بـر روی

حد امکان غیرسنتزی را مطرح نموده است .در این میـان

باکتری استافیلوکوکوس ارئوس در غلظـت 62/5 µg/ml

توجه تولیدکننـدگان و مصـرفکننـدگان بـه اسـتفاده از

دارای حــداقل غلظــت مهارکننــدگی وکشــندگی اســت.

عصــارههــای گیــاهی معطــوف شــده کــه خــواص

پایین بودن مقدار مصرفی بـرای کنتـرل رشـد و نـابودی

ضدمیکروبی ترکیبات فوق مورد مطالعـه قـرار گرفتـه و

این باکتری حاکی از عملکرد باالی ایـن عصـاره اسـت.

اثرشان علیـه طیـف وسـیعی از بـاکتریهـا ،مخمرهـا و

همچنین بـا توجـه بـه برابـری هـر دو غلظـت  MICو

قارچها به اثبات رسیده اسـت ).)Chemat et al., 2011

 ،MBCمی توان از این عصاره برای مصـارف پزشـکی و

از جمله آنها میتوان بـه تحقیقـات انجـام گرفتـه روی

دارویی استفاده نمود .نتایج نشان داد که عصاره متـانولی

عصارههای گیاهی به دست آمده از سیر ،پیاز ،دارچـین،

گلپــر ایرانــی بــر رشــد اســتافیلوکوکوس ارئــوس در

جوز ،کـاری (زردچوبـه هنـدی) ،خـردل ،فلفـل سـیاه،

غلظــــت  MIC= 222µg/mlو MBC=522مــــ ثر

آویشن ،پونه کوهی ،رزمـاری (اکلیـل کـوهی) ،بادیـان،

است ).(Nazemi et al., 2005

al.,

et
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عصاره گلپر ایرانی نسبت بـه عصـاره کنگـر نیـاز بـه

عصاره گیاهان بابونه بازار ،پونـه ،گـل محمـدی ،کـدو،

غلظت باالتری برای مهار رشد استافیلوکوکوس دارد .در

چوب مسواک و کنگر خـوراکی بـر روی بـاکتریهـای

مطالعهای که بر روی اسانس  Thymus Spinulosusنیـز

اســتافیلوکوکوس اورئــوس ،کلبســیال پنومونیــه ،سراشــیا

اثر آنتیباکتریال علیه باکتری گرم مثبت اسـتافیلوکوکوس

مارسسنس ،میکروکوکـوس لوتئـوس ،اسـتافیلوکوکوس

ارئوس مشاهده شده است که با نتایج ما مطابقـت دارد.

اپیـــدرمیس ،ســـودوموناس آئروژنیـــوزا و باســـیلوس

مطالعه اثرات ضدباکتریایی آلکالوئیدهای استخراج شـده

سابتیلیس به روش رقت آگـار مـورد بررسـی قـرار داد.

از برب و پوست ساقه زیتون نشان داده اسـت کـه ایـن

طبق نتایج بدست آمده از این تحقیق گیاه گـل محمـدی

مواد بر باکتریهای گرم مثبت بیشتر م ثرند تـا بـر گـرم

بر روی تمام انواع میکروب م ثربوده است.گیاه پونه بـر

منفــیهــا ( .)Defeo et al., 2003حــداقل غلظــت

روی تمام انواع باکتری به جز کلبسیال م ثر بـوده اسـت

باکتریواستاتیک آنها بر استافیلوکوکوس ارئوس برابر با

وگیاهــان چــوب مســواک وبابونــه بــازار بــر روی

 95 µg/mlو اثر باکتریوسیدال آنها  182µg/mlگـزارش

اســتافیلوکوکوس اوریــوس وباســیلوس ســابتلیس مـ ثر

شـده اسـت ( )Chakraborty and Brantner, 1999کـه

بودهاند .عصاره کدو وکنگـر اثرضـد میکروبـی نداشـت.

نسبت به عصاره کنگر در غلظت بـاالتر اثـر مهـاری بـر

طبق بررسیهای انجام شده در این تحقیق عصاره کنگـر

اســـتافیلوکوکوس ارئـــوس داشـــت .در بررســـی اثـــر

بر روی بـاکتری اسـتافیلوکوکوس اورئـوس در غلظـت

آنتــیباکتریــال ،اســانس آویشــن الیگــودرز در غلظــت

 62/5µg/mlدارای کمترین مقدار محـدود کننـده بـود.

 122µg/mlبـــر اســـتافیلوکوکـــوس ارئـــوس و اثـــر

همچنین عصاره کنگر بر روی بـاکتری اشریشـیا کـوالی

باکتریوسیدال نیـز در غلظـت  122 µg/mlمشـاهده شـد

نیز خاصیت ضدمیکروبی داشت .کمترین مقدار محـدود

( .)Taleie et al., 2006اســـانس بـــرب کنگـــر در

کننده رشد بـر روی ایـن بـاکتری  15/62 µg/mlتعیـین

غلظـت  32µg/mlبــر اســتافیلوکوکوس اپیــدرمیس اثــر

شد.

باکتریواستاتیک نشان داد ( .)Taleie et al., 2006اسانس

عصاره میوه سماق و برب گیاهان درمنـه ،و همیشـه

برب کنگر نسـبت بـه عصـاره ریشـه کنگـر در غلظـت

ســبز در غلظــت  125 µg/mlبــر اشریشــیا کــوالی اثــر

کمتری اثر مهارکنندگی بر خانواده کوکسیها گرم مثبـت

باکتریواستاتیک داشت ( .)Taleie et al., 2003که نسبت

نشــان داد .کشــاورز در ســال  1389در تحقیقــی تحــت

به اثر عصاره کنگر در مهار رشد این بـاکتری در غلظـت

عنوان اثرات آنتی باکتریال شش گیاه دارویی کنگر ،بابونه

های باالتر مـ ثر اسـت .عصـاره گیـاه الـف در غلظـت

بازار ،کدو ،گل محمدی وچوب مسـواک کـه انجـام داد

 622 µg/mlبر اشریشیا کوالی اثر باکتریوسـیدال نشـان

به این نتیجه رسید که عصارههای گیاهی دارای ترکیبات

داد ( .)Taleie et al., 2003حــداقل غلظــتکشــندگی

مهمی هستند که فعالیتهای بیولـوژیکی مختلفـی نظیـر

اشریشیا کوالی در اثر عصـاره کنگـر  31/25µg/mlبـود

خــواص ضــدباکتریایی ،ضــدقارچی و ضدویروســی در

که نسبت به عصاره الـف در غلظـت خیلـی پـایینتـری

آنها مشاهده شده است .در این تحقیق اثر ضـدباکتریال

م ثر است .در بررسی اثر آنتیباکتریال ،اسـانس آویشـن
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الیگودرز در غلظت  32µg/mlبـر اشریشـیا کـوالی اثـر

و باکتریوســیدال عصــاره ســماق لــری در غلظــتهــایی

باکتریواستاتیک نشان داد .اثر باکتریوسیدال ایـن اسـانس

نزدیک به غلظتهـای عصـاره کنگـر بـر روی اشریشـیا

در غلظت  92 µg/mlبر اشریشـیا کـوالی مشـاهده شـد

کوالی مـ ثر اسـت ،عصـاره الـف نسـبت بـه کنگـر در

) .(Taleie et al., 2006حـداقل غلظـت مهارکننـدگی

غلظــتهــای خیلــی بــاالتر بــر اشریشــیا کــوالی م ـ ثر

اسانس آویشن الیگودرز تقریبـاً دو برابـر عصـاره کنگـر

تشخیص داده شد .احتماالً بهدلیل ضعیف بودن ترکیبات

است ،که نشان میدهد که باکتری اشریشیا کوالی نیاز به

آن باید در غلظتهای باال استفاده شود.

غلظتهای باالتری از اسانس آویشن نسبت بـه عصـاره

نتایج به دست آمده در بخش تعیین حداقل غلظت

کنگــر بــرای مهــار رشــد دارد .نتــایج تحقیــق طــالعی و

ممانعت از رشد و حداقل غلظت کشندگی نشان دهنده

همکــاران ( )1381نشــان داد کــه عصــاره ســماق لــری

توان

علیه

(وحشی لرستان) اثر قوی آنتیباکتریال دارد؛ بهطوریکـه

استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کوالی بود .بنابراین

در رقت بسـیار پـایین اثـر باکتریوسـیدال  08 µg/mlبـر

با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر استفاده از

باسیلوس سرئوس نشان داد و رشـد را متوقـف نمـود و

عصاره این گیاه میتواند در جهت محافظت از غذا و

در غلظت  5 µg/mlاثر باکتریواستاتیک داشـت .عصـاره

کنترل میکروارگانیسمهای عامل فساد و پاتوژن ،و نیز

سماق بر باکتریهای گرم مثبت بیشتر از گرم منفی بـود

کنترل بیماریهای میکروبی انسان و گیاهان در ترکیب با

( ،)Taleie et al., 2003در حالیکه اثر باکتریوسـیدال و

سایر نگهدارندههای طبیعی مورد توجه و بررسی

باکتریواســتاتیک ایــن عصــاره بــر روی دو بـــاکتری

بیشتری قرار گیرد .پیشنهاد میشود که با توجه به اثر

سودوموناس و اشریشیا کـوالی در غلظـت  32 µg/mlو

ضدباکتریایی موجود در عصاره این گیاه بررسی دقیقتر

بر روی انتروکوکوس فکالیس برابر  622 µg/mlیا بیشتر

و اختصاصیتر بر روی اجزاء تشکیلدهنده این گیاه

بود .همچنین عصاره گیاه علف در غلظتهای پـائین بـر

انجام گیرد .با توجه به اینکه این عصاره بیشترین اثر را

باســیلوس ســرئوس اثــر آنتــیباکتریــال داشــت و در

بر باسیل گرم منفی نسبت به کوکوسی گرم مثبت را

غلظت  622 µg/mlبر اسـتافیلوکوکوس اپیدرمیـدیس و

نشان داده است پس میتوان گفت که احتماال بعد از

اشریشــیا کــوالی اثــر باکتریوســیدال نشــان داد .اثــر

بررسیهای دقیق و اختصاصیتر بر روی اثرات

آنتیباکتریال عصاره همیشه سبز بـر بـاکتریهـای مـورد

ضدباکتریایی عصاره گیاه کنگر بر سایر گونههای

آزمایش بسیار کم و یا در غلظت مورد آزمـایش بـیاثـر

باکتریایی صنعتی میتواند جایگزین مناسبی برای

بود .عصاره گیاه جوشن نیز به همین ترتیب بر بعضی از

نگهدارندههای شیمیایی و مصنوعی باشد.

باالی

ضدمیکروبی

عصاره

کنگر

باکتریهای مورد آزمایش م ثر بود .اثـر باکتریواسـتاتیک
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Abstract
Due to the ever-increasing of antibiotic-resistance microorganisms and the tendency towards the
application of natural preservatives, in the present study the ethanolic extract of stalk portion of
Kurdistan Gundelia tournefertti L. was extracted in rotary evaporator. The antibacterial effect
(MIC and MBC) of the extract was investigated against Staphylococcus aureus and Escherichia
coli. using agar dilution assay on Muller-Hinton agar. The experiment was conducted with 3
replicates and probity analysis of the data was analyzed using SAS 9.2 software. Result showed
that both MIC and MBC for S. aureus was 62.5 µg/ml. Moreover, the MBC and MIC values for
E. coli were estimated at 31.25 µg/ml and 15.62 µg/ml, respectively. Since ethanolic extract of
G. tournefertti was highly effective on indicator bacteria, it can be used in combination with the
other preservatives to protect foods from foodborne organisms.
Keywords: Gundelia tournefertti, Antibacterial, Staphylococcus aureus, Escherichia coli
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