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بهداشت مواد غذایی

بررسی مقایسهای تأثیر ضدباکتریایی عصارههای آبی و الکلی گشنیز ( Coriandrum

 )sativumبر روی برخی باکتریهای پاتوژن
سعید فرشباف درهمی ،1مهدی قیامیراد ،2رزاق محمودی

*3

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی ،واحد اهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهر ،ایران
 .2استادیار گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم پایه ،واحد اهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهر ،ایران
 .3دانشیار مرکز تحقیقات ایمنی محصوالت بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران
*نویسنده

مسئول مکاتباتr.mahmodi@yahoo.com :

(دریافت مقاله 33/11/13 :پذیرش نهایی)39/7/22 :

چکیده
اگرچه آنتیبیوتیکها بهعنوان درمان مرسوم در بیماریهای عفونی استفاده میشود اما این درمانها با مشکالت زیادی ازجمله عوارض
جانبی ناخواسته و مقاومت نسبت به آنتیبیوتیکها همراه هست .هدف از این مطالعه مقایسه تأثیر ضدباکتریایی عصارههای آبی و
الکلی گیاه گشنیز ) (Coriandrum sativumبر روی باکتریهای اشریشیا کوالی ،سالمونال تیفیموریوم ،استافیلوکوکوس اورئوس و
لیستریا منوسیتوژنز بود .آزمونها با روش چاهک و میکروپلیت (برای تعیین  MICو  )MBCانجام پذیرفت .نتایج انتشار چاهک نشان
داد که استافیلوکوکوس اورئوس و لیستریا منوسایتوژنز حساس و اشریشیا کوالی و سالمونال تیفیموریوم مقاوم به عصارههای آبی و
الکلی بودند .عصاره گیاه دارای کمترین غلظت بازدارندگی معادل  6/22 µg/mlو کمترین غلظت باکتریکشی برابر با  12/2 µg/mlدر

مقابل باکتری استافیلوکوکوس اورئوس بودند .عصارههای آبی و الکلی گیاه گشنیز بر رشد باکتریهای گرم مثبت استافیلوکوکوس
اورئوس و لیستریا منوسیتوژنز تأثیر داشت ،اما بر روی باکتریهای گرم منفی سالمونال تیفی موریوم و اشریشیا کوالی بیتأثیر بود.
واژههای کلیدی :گشنیز ،عصاره آبی ،عصاره الکلی ،اثر ضدباکتریایی
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بررسی مقایسهای تاثیر ضدباکتریایی عصارههای آبی و الکلی گشنیز...

بهعنوان نگهدارندههای مواد غذایی استفاده نمود

مقدمه
گیاهان دارویی بهعلت داشتن مقادیر زیادی از

(.)Ghaderi et al., 2012

ترکیبات فرار آروماتیک با ساختار فنولی که برخی از

گشنیز با نام علمی  Coriandrum sativumگیاهی

آنها از عوامل مهم ایجاد کننده طعم در غذا نیز بهشمار

یکساله علفی بدون کرک و به ارتفا

 33تا 03

میروند از گذشته تا کنون مورد توجه میباشند .برخی

سانتیمتر و دارای ساقه راست ،شفاف و کموبیش

ترکیبات استخراج شده از این گیاهان دارای فعالیت

شیاردار است ( .)Mokhtari et al., 2012در طب سنتی،

ضدمیکروبی علیه تعداد زیادی از باکتریهای عامل

گشنیز با اثرات هضمکننده غذا ،ضدنفخ ،ضدتهو و

فساد و بیماریزا هستند .اسانسها و عصارههای حاصل

استفراغ ،ضدتشنج ،ضدصر  ،ضدورم و درد

از گیاهان دارویی با داشتن ترکیبات ضدمیکروبی ،ضد

شناختهشده است .تحقیقات فارماکولوژیک اثرات

حذفکننده

کاهشدهنده قند و کلسترول خون ،اثرات ضدباکتری و

رادیکالهای آزاد از پتانسیل باالیی جهت استفاده

ضدقارچی برای این گیاه مشخص کرده است

بهعنوان ترکیبات نگهدارنده طبیعی جدید در محافظت

( .)Rahman et al., 2011در این پژوهش تأثیر

فرآوردههای غذایی برخوردار بوده و بنابراین میتوانند

ضدباکتریایی عصارههای الکلی و آبی گیاه گشنیز بر

بهصورت یک جز عملگر ،طعمدهنده و همچنین

روی سویههای استاندارد چهار باکتری پاتوژن

نگهدارنده در مواد غذایی بهکاربرده شوند بدون آنکه

اشریشیاکلی ،سالمونال تیفی موریوم ،استافیلوکوکوس

تأثیر سویی بر سالمت مصرفکننده اعمال کنند

اورئوس و لیستریا منوسایتوژنز در شرایط آزمایشگاهی

(.)Ghaderi et al., 2012
امررررروزه بررررروز مقاومررررت دارویرررری در انرررروا

بررسی شد.

سرطانی،

آنتیاکسیدانی

و

عوامل

میکروارگانیسم های بیمراریزا از یرک سرو و هرمچنرین
اثرات مضر نگهدارندههای غذایی شریمیایی و سرنتزی از
سوی دیگر بهعنوان یک چالش مهم تبردیلشرده اسرت؛
بنابراین شناسایی ترکیبات ضدمیکروبی جدید جهت بره
حداقل رسانیدن مقاومت دارویری میکروارگانیسرم هرا و
اسرتفاده از آنهرا برهعنروان جرایگزین نگرهدارنردههرای
شیمیایی در صنایع غذایی امری بسیار ضروری بره نظرر
مریرسرد ( Cheng et al., 2009; Simonati et al.,

.)2009
باتوجه به مطالب ذکر شده و نیز کاربردهای فراوان
اسانس گیاهان دارویی بهمنظور کنترل رشد باکتریهای
بیماریزا با منشأ غذایی وعامل فساد ،میتوان از آنها
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مواد و روشها
 -تهیه عصاره الکلی گیاه

گیاه گشنیز از شهر تبریز تهیه شد و بهدور از نور
خورشید و در درجه حرارت اتاق خشک شد .سپس
گیاه خشک شده توسط آسیاب برقی بهصورت پودر
درآمد .جهت عصارهگیری از روش سوکسله استفاده
گردید 33 .گرم از گیاه پودر شده داخل ست سوکسله
قرار داده شد به بالن متصل به سوکسله حدود 333
میلیلیتر متانول خالص افزوده گردید و به بالن حرارت
داده شد .پس از آن ،جهت بهدست آوردن عصاره
خالص و بدون حالل ،از دستگاه آون در دمای 93
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درجه سلسیوس استفاده شد ( Mahmoudi et al.,

استریل حاوی  13میلیلیتر براث تهیه شد .میزان MIC

.)2014

عصارههای آبی و الکلی گیاه گشنیز علیه باکتریهای

 -تهیه عصاره آبی گیاه

پاتوژن مورد مطالعه براساس روش میکرودایلوشن

در این روش برای تهیه عصاره آبی 33 ،گرم پودر

تعیین گردید .در هر چاهک میکرو پلیت مقدار 32 µl

گیاه گشنیز داخل بشر ریخته و حدود  333میلیلیتر آب

نوترینت براث و  2 µlاز کشت تکتک باکتریهای

مقطر استریل را به آن افزوده شد و به مدت  33دقیقه

استانداردشده با  3/2مک فارلند اضافه شد ( Gulluce et

جوشانده و پس از سرد شدن آن را از تامپون تمیزی

 .)al., 2007در ادامه  133 µlاز محلولهای استوک

گذرانده و سپس توسط کاغذ صافی ،صاف کرده و

آماده شده عصاره با غلظتهای مورد مطالعه بهترتیب از

عصاره آن جدا شد .جهت بهدست آوردن عصاره خالص

باالترین غلظت در هر چاهک اضافه شد .الزم به ذکر

از آون با درجه حرارت  93درجه سلسیوس استفاده شد

است که در هر سری آزمایش در هرکدام از فازهای یاد

(.)Mahmoudi et al., 2014

شده ،کنترل مثبت و کنترل منفی در نظر گرفته شد .از

 -سوشهای میکروبی

( DMSOدی متیل سولفوکساید) با غلظت  %23که

باکتریهای پاتوژن گرم مثبت و گرم منفی حائز

بهمنظور رقیقکننده استفاده شده بود به عنوان شاهد

اهمیت در ایجاد عفونت و مسمومیتهای غذایی از قبیل

مثبت و از آنتیبیوتیک کلرامفنیکل به عنوان شاهد منفی

سالمونال تیفی موریوم ( ،)ATCC 13311اشریشیا کوالی

استفاده شد .سپس در پایان زمان انکوباسیون (29

ATCC

ساعت) مقادیر  MICبه عنوان حداقل غلظت

43894( O157H7

 ،)ATCCلیستریا مونوسیتوژنز (

 )19118و استافیلوکوکوس اورئوس ( )ATCC 6538در
این مطالعه مورد

استفاده قرار گرفتند.

 -ارزیابی  MICو  MBCعصاره گیاه گشنیز

ممانعتکننده از رشد (کاهش حدود  33درصد از
جمعیت باکتریایی) و  MBCبهعنوان حداقل غلظت
کشنده باکتری (کاهش حدود  33/3درصد از جمعیت

برای ارزیابی حداقل غلظت مهار رشد و کشندگی

باکتریایی) برحسب میکروگرم به ازای میلیلیتر محاسبه

این عصاره علیه باکتریهای پاتوژن مورد مطالعه ابتدا

گردیدند .جهت تایید میزان  2 µlاز محتویات

کشت باکتریایی در محیط آبگوشت قلب و مغز به مدت

چاهکهای شفاف روی محیط نوترینت آگار کشت

 12ساعت برای تمامی باکتریهای مذکور انجام شد،

گردید (.)Gulluce et al., 2007

سپس سوسپانسیون باکتریایی با استاندارد  3/2مک
فارلند تنظیم گردید .عصاره گیاه مذکور در محلول دی

یافتهها

متیل سولفوکساید  13درصد در باالترین غلظت

یافتههای حاصل از تأثیر غلظتهای مختلف عصاره

مورداستفاده در این تحقیق حل گردید ،سپس  13رقت

الکلی و آبی گیاه گشنیز به روش انتشار در چاهک نشان

متوالی از این عصاره بهصورت  two-foldدر

داد هر دو عصاره بر باکتریهای گرم مثبت تأثیر داشت

محدوده  3/77 -133 µg/mlدر لولههای آزمایش

ولی بر روی باکتریهای گرم منفی بیتأثیر بودند.
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همچنین تأثیر عصاره الکلی بیشتر از عصاره آبی روی

تأثیر ( )MIC: 0/22 µg/mlعلیه هر دو باکتری گرم

باکتریهای گرم مثبت بود DMSO .که بهعنوان شاهد

مثبت بوده و کمترین تأثیر ( )MIC: 22 µg/mlبر

مثبت استفاده شده بود بر رشد همه باکتریها بیتأثیر و

باکتریهای گرم منفی بود (جدول  .)2همچنین نتایج

آنتیبیوتیک کلرامفنیکل که بهعنوان شاهد منفی استفاده

مربوط به  MICو  MBCعصاره آبی گیاه گشنیز نشان

شد بیشترین تأثیر را روی باکتری لیستریا مونوسیتوژنز و

داد بیشترین تأثیر ( )MIC: 12/2 µg/mlعلیه

کمترین تأثیر را روی باکتری اشریشیاکلی داشت (جدول

باکتریهای گرم مثبت و کمترین تأثیر (23 µg/ml

 .)1نتایج حداقل غلظت مهار کنندگی و حداقل

 )MIC:بر باکتریهای گرم منفی بود (جدول .)3

کشندگی عصاره الکلی گیاه گشنیز نشان داد بیشترین
جدول ( -)1تأثیر غلظتهای مختلف عصاره الکلی و آبی گیاه گشنیز ( )µg/mlعلیه باکتریهای مورد مطالعه به روش انتشار در چاهک
شاهد مثبت

شاهد منفی

عصاره الکلی گشنیز
12

22

23

12

22

23

کلرامفنیکل

DMSO

استافیلوکوکوس اورئوس

7

13

13

13

13

13

17

*-

لیستریا مونوسیتوژنز

12

12

12

13

13

13

23

-

سالمونال تیفیموریوم

-

-

-

-

-

-

13

-

اشریشیا کوالی

-

-

-

-

-

-

0

-

باکتری

عصاره آبی گشنیز

جدول ( -)2نتایج حداقل غلظت مهار ( )MICو حداقل غلظت کشندگی ()MBC
عصاره الکلی گیاه گشنیز
باکتریهای مورد مطالعه

)MIC (µg/ml

)MBC (µg/ml

استافیلوکوکوس اورئوس

0/22

12

لیستریا مونوسیتوژنز

0/22

12

سالمونال تیفیموریوم
اشریشیا کوالی

*

-

-

-

-

جدول ( -)3نتایج حداقل غلظت مهار ( )MICو حداقل غلظت کشندگی ()MBC
عصاره آبی گیاه گشنیز
باکتریهای موردمطالعه

33

)MIC (µg/ml

)MBC (µg/ml

استافیلوکوکوس اورئوس

12

22

لیستریا مونوسیتوژنز

12

22

سالمونال تیفیموریوم

*-

-

اشریشیا کوالی

-

-
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بحث و نتیجهگیری
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شایان ذکر است نتایج نشاندهنده تأثیر ضدباکتریایی

عصارههای گیاهی از زمانهای قدیم برای درمان

باالتر عصاره الکلی گشنیز در مقایسه با عصاره آبی آن

بیماریها مورد استفاده قرار گرفتهاند .باتوجه به

بود که میتواند ناشی از وجود اجزاء ضدمیکروبی بیشتر

سازگاری این مواد با بدن و اثرات دارویی مفید آنها

در عصاره الکلی است .همچنین اثرات مهاری

مطالعه بر روی اثرات ضدباکتریایی گیاهانی که مصرف

عصارههای الکلی و آبی بر باکتریهای گرم مثبت بیش

آنها در طب سنتی برای درمان بیماریها گزارش شده،

از باکتریهای گرم منفی بود .علت تأثیر متفاوت

با ارزش به نظر میرسد.

عصارهای الکلی و آبی بر رشد باکتریهای گرم مثبت و

در این مطالعه اثر ضدباکتریایی عصارههای الکلی و

گرم منفی ممکن است به دلیل تفاوت ساختاری موجود

آبی گیاه گشنیز علیه باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی

در دیواره این دو گروه از باکتریها باشد .لیپوپلی

به دو روش انتشار در چاهک و میکرودایلوشن (MIC

ساکارید ترکیب مهمی از دیواره باکتریهای گرم منفی

و  )MBCمورد بررسی قرار گرفت .در روش انتشار در

واقع در غشای خارجی این باکتریهای بوده که مانند

چاهک در برخی از غلظتهای عصاره الکلی و نیز

سدی از عبور مولکولهای بزرگ و آبگریز جلوگیری

عصاره آبی گیاه ،علیه سویههای گرم مثبت

میکند .از آنجاییکه اکثر ترکیبات موثر موجود در

(استافیلوکوکوس اورئوس و لیستریا مونوسیتوژنز) هاله

اسانس و عصارهها ماهیت آبگریزی دارند ،بنابراین

عدم رشد مشاهده گردید؛ اما در هیچ غلظتی از

میتوان چنین نتیجهگیری کرد که احتماالً این مواد

عصارهای گیاه مذکور علیه سویههای گرم منفی مورد

امکان ورود و دسترسی به نقاط فعال درون باکتریهای

آزمایش هاله عدم رشد مشاهده نگردید.

گرم منفی را ندارند به همین دلیل معموالً باکتریهای

در روش میکرودایلوشن میزان حداقل غلظت مهار
رشد عصارهی الکلی گیاه گشنیز علیه باکتریهای گرم

گرم منفی در مقایسه با انوا گرم مثبت مقاومت بیشتری
نسبت به این ترکیبات نشان میدهند (.)Eloff, 1999

مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و لیستریا مونوسیتوژنز

در مطالعهای اثر عصاره اتانولی ،متانولی و آبی گیاه

بهترتیب  12/2 µg/mlو  0/22 µg/mlو در مورد

پالنتاگو ماجور را به روی باکتریهای گرم منفی ،گرم

باکتریهای گرم منفی سالمونال تیفیموریوم و اشریشیا

مثبت و مخمر آزمایش کردند .در این مطالعه نشان داده

کوالی  23 µg/mlو  22 µg/mlحاصل شد.

شد که عصاره متانولی این گیاه دارای اثرات

در روش میکرودایلوشن میزان حداقل غلظت مهار

ضدمیکروبی علیه باکتریهای گرم مثبت نظیر

رشد عصاره آبی گیاه گشنیز علیه باکتریهای گرم مثبت

استافیلوکوکوس اورئوس با  MICبرابر  133 µg/mlو

استافیلوکوکوس اورئوس و لیستریا مونوسیتوژنز

اشریشیا کوالی با  MICبرابر  123 µg/mlاست .عصاره

بهترتیب  22 µg/mlو  12/2 µg/mlو در مورد

اتانولی نیز اثرات ضدمیکروبی را در  193 µg/mlنشان

باکتریهای گرم منفی سالمونال تیفیموریوم و اشریشیا

داد .هیچ یک از عصارهها بر باسیلوس سوبتیلیس اثری

کوالی  133 µg/mlو  23 µg/mlحاصل شد.

نداشت (.)Sharifa, 2008
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اثرات ضدمیکروبی عصارههای آبی و الکلی پنج گیاه

این عصاره میباشد .همچنین اشریشیا کوالی به این

بومی ایران به نامهای آویشن ،اکالیپتوس ،بابونه ،رزماری

عصاره مقاومترین باکتری معرفی شد ( Simonati et al.,

و مریمگلی بر دو سروتیپ بیماریزای لیستریا

 .)2009نتایج این مطالعه با نتایج مطالعه حاضر مطابقت

مونوسیتوژنز بررسی گردید .این مطالعه نشان داد که

دارد .در این پژوهش نیز باکتری استافیلوکوکوس

عصاره اکالیپتوس میتواند بهعنوان ترکیب ضدلیستریایی

اورئوس به هر دو عصاره آبی و الکلی حساس بوده

مطرح باشد و در غذا نیز میتوان از آن بهعنوان ماده

درحالیکه باکتری اشریشیا کوالی به هر دو عصاره

نگهدارنده استفاده نمود ( .)Jalali, 2008در مطالعه

مقاوم بود.

دیگری اثرات ضدمیکروبی کالله زعفران بر روی سه

بررسی فعالیت ضدباکتریایی گونههای اشریشیا

سویه میکروبی اشریشیا کوالی ،استافیلوکوکوس

کوالی مقاوم به دارو جدا شده از آب آشامیدنی در

اورئوس و سودوموناس ائروژینوزا مورد بررسی قرار

بنگالدش نشان داد هیچ یک از جدایهها به عصاره آبی

گرفت و نتایج حاصله نشان داد سافرانال موجود در

گشنیز حساس نبودند ( .)Rahman et al., 2011نتایج

زعفران باعث بازدارندگی رشد اشریشیا کوالی و

این مطالعه با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد و باکتری

استافیلوکوکوس اورئوس میشود (.)Razzagi, 2003

اشریشیا کوالی به عصاره آبی مقاوم بود .در تحقیق

مطالعه بر روی فعالیت ضدباکتریایی عصارههای

مقایسه فعالیت ضدمیکروبی عصاره آبی گشنیز با

متانولی و استونی گیاه گشنیز و شنبلیله به روش چاهک

کلرهگزیدین روی استرپتوکوکوس موتانز ،نتایج نشان

روی باکتریهای اشریشیا کوالی ،شیگال دیسانتری و

داد که دانه گشنیز خاصیت ضدباکتریایی روی باکتری

سالمونال تیفی نشان داد عصارههای متانولی هر دو گیاه

استرپتوکوکوس موتانز ندارد (.)Moradian et al., 2013

روی سودوموناس اثر ضدمیکروبی داشتند ،درحالیکه

دلیل این بافته ممکن است در نتیجه مقاومت باالتر

روی اشریشیا کوالی فقط عصاره استونی هر دو گیاه

استرپتوکوکها نسبت به سایر باکتریهای گرم مثبت

تأثیر ضدمیکروبی داشت ( .)Dash et al., 2011در

باشد.

مطالعه حاضر عصاره متانولی روی باکتری اشریشیا

مطالعهای در پاکستان در خصوص فعالیت

کوالی تأثیر ضدمیکروبی نداشت بنابراین با تأثیر عصاره

ضدباکتریایی عصاره آبی پنج گیاه رایج دارویی بر روی

استونی میتوان احتمال داد عصاره استونی مواد مؤثره

باکتریهای

استافیلوکوکوس

بیشتری برای تأثیر بر باکتری اشریشیا کوالی دارد.

اورئوس ،سودوموناس ائروژینوزا و اشریشیا کوالی

باسیلوس

سرئوس،

مطالعات در خصوص تأثیر ضدمیکروبی عصاره

نشان دادند که گیاه گشنیز فقط روی باسیلوس سرئوس

گشنیز روی باکتریهای سودوموناس آئروجینوزا،

تأثیر دارد ( .)Khan et al., 2013با توجه به اینکه

کلبسیال نومونیه ،استافیلوکوکوس اورئوس ،اشریشیا

عصاره آبی گیاه گشنیز در این مطالعه روی باکتری

داد،

استافیلوکوکوس اورئوس تأثیر نداشته است ،بنابراین

استافیلوکوکوس اورئوس حساسترین باکتری نسبت به

نتایج این پژوهش با مطالعه حاضر مطابقت ندارد چنین

کوالی

04

و

سالمونال

تیفیموریوم

نشان

دوره  ،6شماره  ،3پیاپی ، 33پاییز 5331

بهداشت مواد غذایی

بهنظر میرسد که شرایط جغرافیایی نیز میتواند بر روی

مطالعه را بر روی تقویت بیشتر استفاده از اسانس گشنیز

خصوصیات ضدمیکروبی ترکیبات حاصل از گیاهان

علیه باکتریهای مرتبط با بیماریهای مواد غذایی و

موثر واقع شود ولی با توجه بهاینکه در اغلب مطالعات

عفونتهای بیمارستانی دانستند .باتوجه به تأثیر اسانس

و همچنین در مطالعه حاضر باکتری استافیلوکوکوس

گشنیز بر استافیلوکوکوس اورئوس میتوان بیان کرد که

اورئوس نسبت به عصاره آبی حساسیت نشان داده است

هم عصارهها و هم اسانس گشنیز بر این باکتری مؤثر

بنابراین احتماالً فرایند این مطالعه با خطا مواجه شده

است .عصارههای الکلی و آبی گیاه گشنیز بر رشد

است.

باکتریهای گرم مثبت (استافیلوکوکوس اورئوس و

در پژوهشی فعالیت ضدباکتریایی اسانس گشنیز با

لیستریا مونوسیتوژنز) تأثیر داشت ،اما برروی

روش عملکرد ارزیابی سیتومتری نشان داد که اسانس

باکتریهای گرم منفی (سالمونال تیفیموریوم و اشریشیا

گشنیز فعالیت ضدباکتریایی علیه همه باکتریهای آزمون

کوالی) بیتأثیر بود.

اشریشیا کوالی ،کلبسیال ،سالمونال تیفیموریوم،
انتروکوکوس

فکالیس،

سودوموناس

ائروژینوزا،

باسیلوس سرئوس و استافیلوکوکوس اورئوس داشته

است .اما بر روی انتروکوکوس فکالیس و باسیلوس
سرئوس بیاثر بود .محققین این پژوهش احتمال دادند
اسانس گشنیز با آسیب به غشای سلولی باعث مرگ

سپاسگزاری
این مطالعه در قالب پایاننامه کارشناسیارشد و با
استفاده از امکانات آزمایشگاههای میکروبیولوژی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر انجام گرفت.

سلولی میشود؛ همچنین نتایج بهدست آمده در این
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Abstract
Although antibiotics are widely used for the treatment of infectious diseases‚ there may have
consequences such as adverse drug reactions and antibiotic resistance. The aim of recent study was to
compare the antibacterial activity of aqueous and alcohol extracts of Coriandrum sativum on
Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium and Escherichia coli. The
antibacterial properties of the extracts were assayed using well diffusion and Microtitr plate (for
determining the MIC and MBC). Results of well diffusion method showed that S. aureus and L.
monocytogenes were sensitive but E. coli and S. typhimurium were found resistant against both aqueous
and alcohol extracts. The MIC and MBC for S. aureus was estimated at 6.25 µg/ml and 12.5 µg/ml,
respectively. It was concluded that aqueous and alcohol extracts of Coriandrum sativum were effective
on Gram-positive bacteria, however they were ineffective against Gram-negative strains used in this
experiment.
Keywords: Coriandrum sativum‚ alcoholic extract‚ aqueous extract‚ antibacterial activity
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