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چکیده
با توجه به رویکرد مردم به مصرف محصوالت غذایی فاقد مواد نگهدارنده و یا دارای مواد نگهدارنده طبیعی ،امروزه استفاده از عصارههای
گیاهی بهعنوان نگهدارنده مواد غذایی بهجای مواد شیمیایی رونق یافته است .این مطالعه با هدف تعیین اثر غلظتهای مختلف عصاره الکلی

گیاه سیر ( )Allium sativumبر روی سویههای استاندارد باکتریهای سالمونال اینتریتیدیس ،باسیلوس سوبتیلیس ،لیستریا مونوسیتوژنز و
یرسینیا اینتروکولتیکا با روش انتشار از چاهک در محیط آگار انجام گرفت .حداقل غلظت مهاری و حداقل غلظت باکتریکشی عصاره به
روش میکروتیترپلیت و با استفاده از رزازورین تعیین گردید .یافتهها نشان دادند که عصاره الکلی گیاه سیر اثر بازدارنده بر روی هر چهار
باکتری مورد آزمایش دارد .بیشترین تأثیر بر روی باکتری باسیلوس سوبتیلیس و کمترین تأثیر روی باکتری سالمونال اینترتیدیس مشاهده شد.
حداقل غلظت مهارکنندگی رشد باکتری در مورد باسیلوس سوبتیلس با  0/99و بیشترین مقدار آن در باکتری سالمونال اینتریتیدیس با غلظت
 15/2میلیگرم در هر میلیلیتر مشاهده شد .با عنایت به یافتههای حاصل از تحقیق حاضر در مجموع میتوان گفت که عصاره الکلی سیر
دارای خاصیت ضدباکتریایی مناسب علیه باکتریهای مورد مطالعه بود و بهعنوان یک نگهدارنده طبیعی در مواد غذایی مختلف میتواند مورد
ارزیابی قرار گیرد.
واژههای کلیدی :عصاره سیر ،اثر ضدباکتریایی ،حداقل غلظت بازدارندگی ،حداقل غلظت کشندگی
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مقدمه

قیامی راد و همکاران

جهانی برآورد کرده است حدود  20درصد از مردم دنیا

بیماریهایی که از طریق مصرف مواد غذایی آلوده به

از گیاهان دارویی برای جنبههایی از مراقبتهای

باکتریهای بیماریزا حاصل میشوند از اهمیت فراوانی

بهداشتی خود استفاده میکنند ( Bahmani et al.,

در بهداشت عمومی برخوردار بوده و ساالنه خسارات

 .)2010گیاهان دارویی ضمن برخوردار بودن از خواص

مالی و جانی فراوانی را به جوامع بشری تحمیل

متعدد دارویی نسبت به داروهای شیمیایی ارزانتر بوده

مینمایند ( .)Harris et al., 2001مرکز کنترل و

و مصرف آنها نیز سادهتر است و از این رو عمدتاً از

پیشگیری بیماریهای آمریکا در سال  1999اعالم کرد

جانب بیماران بهتر پذیرفته شده و استفاده میگردد

ساالنه  67میلیون نفر در ایاالت متحده بر اثر

(.)Zargari, 1996

میکروبهای بیماریزا با منشا مواد غذایی بیمار

سیر با نام علمی  Allium sativumگیاهی است علفی

میشوند چنین بیماریهایی منجر به  552000مورد

و دائمی که ارتفاع ساقه آن تا  40سانتیمتر میرسد

بستری در بیمارستان و  2000مورد مرگ میگردد

( .)Zargari, 1996خواص طبی سیر از قدیم شناخته

(.)Djenane et al., 2011

شده است و تصاویر و کندهکاریهای گیاه سیر مربوط

کنترل رشد باکتریهای بیماریزا در مواد غذایی از

به  5600سال پیش از میالد روی دیوارها و اهرام مصر

نظر بهداشت و سالمت عمومی حائز اهمیت فراوانی

و معابد فراعنه نشان مقدس بودن و استفاده مطلوب از

است .یکی از راههای کنترل رشد باکتریها بیماریزا در

این گیاه میباشد .سیر ،حاوی ماده آلیسین ()Allysine

مواد غذایی استفاده از نگهدارندهها و ترکیبات

است که در نابودی عفونتها نقش بهسزایی دارد .این

ضدمیکروبی میباشد ( .)Ertürk, 2006افزودن مواد

ماده باعث کاهش فشار خون و مانع لختهشدن خون

شیمیایی بهمنظور نگهداری مواد غذایی معموالً بر مبنای

شده ،جریان خون را متعادل میکند (.)Joerger, 2003

جلوگیری از رشد میکروبها و یا کشتن و از بین بردن

در سال  ،1945مشخص گردید که آلیسین مهمترین

میکروارگانیسمهای مضر میباشد .با توجه به نگرانیهای

عاملی است که خاصیت دارویی سیر را تضمین میکند.

عمومی در خصوص عوارض نگهدارندههای شیمیایی،

این ماده دارای خواص بسیار مهمی از جمله خاصیت

تمایل به مصرف محصوالتی که فاقد نگهدارنده بوده و

ضدمیکروبی و یا افزایش مقاومت بدن در برابر

یا از نگهدارندههای طبیعی در آنها استفاده شده ،باال

میکروبها میباشد ( .(Joerger, 2003مزیت دیگر

رفته است ( .)Canillac and Mourey, 2001از جمله

آلیسین موجود در سیر ،توانایی آن در ترکیب با مواد

این نگهدارندهها ،اسانسها و عصارههای گیاهانی مانند

دیگر از جمله ویتامینها میباشد ،که نتیجه آن افزایش

سیر میباشد .استفاده از گیاهان دارویی بهمنظور درمان

تضمین سالمتی بدن است .برای نمونه این ماده با تیامین

بیماریها در انسان قدمتی طوالنی دارد .تخمین زده

( )Thiamineواکنش داده و به آلیتامین ()Al-Tamim

میشود که بیش از  10درصد از گونههای گیاهی

تبدیل میشود ،آلیتامین ،بسیار قویتر از تیامین بوده و

شناخته شده ،کاربرد دارویی دارند .سازمان بهداشت

برای بدن نیز مفیدتر است (.)Al-qattan et al., 1999
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 -استخراج عصاره الکلی گیاه سیر

ثابت کرده که سیر اثرات قابل توجه ضدسرطانی ،ضدقارچی،

ابتدا غده گیاه سیر به دور از نور خورشید و در درجه

ضدآرترواسکلوروزیس ،ضدپروتوزایی ،ضدویروسی و

حرارت اتاق خشک شد .سپس گیاه خشک شده توسط

ضدباکتریایی دارد .همچنین مطالعاتی در ارتباط با اثرات

آسیاب برقی بهصورت پودر درآمد و جهت

عصارههای گیاهی مختلف بر روی پاتوژنهای منتقل

عصارهگیری از روش سوکسله استفاده گردید .برای این

شونده از راه غذا انجام شده (Orekhov and Gruwald

منظور  900گرم از پودر تهیه شده گیاه داخل کاغذ

1997; Alqattan et al., 1999; Ankari and
Mirelman, 1999; Harris et al., 2001; Thamson et
al., 2003; Hadjzadeh et al., 2006; Aliporyegane
 )et al., 2009است.

صافی ریخته شد و با مقدار کمی متانول آغشته گردید و
متصل به سوکسله  200میلیگرم متانول خالص افزوده و

مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر عصاره الکلی گیاه

حرارتدهی شد و تا زمان بیرنگ شدن حالل خروجی

سیر بر روی باکتریهای باسیلوس سوبتیلیس ،یرسینیا

سپس در داخل سوکسله قرار گرفت .سپس به بالن

ادامه یافت .پس از آن جهت بهدست آوردن عصاره

انتروکولیتیکا ،لیستریا مونوسیتوژنز و سالمونال اینتریتیدیس

خالص و بدون حالل ،از دستگاه روتاری در دمای 40

انجام شد.

درجه سلسیوس و تحت شرایط خالء استفاده شد
(.)Jensen, 2007

مواد و روشها
 -آمادهسازی سوشهای باکتریایی

از عصاره حاصله توسط حالل  2درصد
دیمتیلسولفوکساید ( ،)DMSOغلظتهای (،0/99

سوشهای استاندارد باکتریهای سالمونال اینتریتیدس

)100 ، 20 ، 52 ،15/2 ،7/52 ،9/15 ،1/27 ،0/62

 ،ATCC 1079یرسینیا انتروکولیتیکا ،ATCC 1676

میلیگرم در میلیلیتر تهیه شدند و در آزمون انتشار از

لیستریا منوسیتوژنز  ATCC 1297و باسیلوس سوبتیلیس

چاهک و تعیین حداقل غلظت ممانعت از رشد

 ATCC 1254بهصورت لیوفیلیزه از کلکسیون میکروبی

باکتری (MIC) Minimum Inhibitory Concentration

موسسه تحقیقات صنعتی ایران تهیه شد .نمونههای

و حداقل غلطت کشندگی باکتری (MBC) Minimum

میکروبی براساس روش توصیه شده فعالسازی

 Bactericidal Concentrationمورد استفاده قرار

گردیدند .بهمنظور تهیه سوسپانسیون میکروبی از کشت

گرفتند.

تازه و جوان باکتری چند کلنی به محیط کشت مولر

 -تعیین قدرت ضدباکتریایی عصاره سیر

هینتون براث منتقل شده و بهمدت  5ساعت در دمای

ابتدا با سوآب استریل از سوسپانسیون باکتریایی

 96درجه سلسیوس گرمخانهگذاری شد تا کدورت

(کدورت معادل  0/2مک فارلند) بهصورت یکنواخت

حاصله مشابه کدورت لوله  0/2مکفارلند معادل

روی محیط مولرهینتون آگار کشت سطحی داده شد.

کدورت حاصل از رشد  1/2×102 cfu/mlباکتری گردد.

سپس در سطح پلیت چاهکهایی به قطر  7میلیمتر به
فاصله  5سانتیمتر از هم ایجاد شد .هریک از چاهکها
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با رقتهای 400 ،500 ،100 ،20 ،52 ،15/2 ،7/52

عصاره و شاهد محیط 100 ،میکرولیتر از سوسپانسیون

میلیگرم در میلیلیتر عصاره پر شدند .آنتیبیوتیک

ریخته شد .در نهایت از معرف رزازورین به مقدار 10

کلرامفنیکل بهعنوان شاهد مثبت و  DMSOبهعنوان

میکرولیتر به تمامی خانهها اضافه گردید.

شاهد منفی استفاده گردید .محیطهای کشت بهمدت 54

پس از طی زمان انکوباسیون ،گودهها از نظر تغییر

ساعت در  96درجه سلسیوس در انکوباتور قرار داده

رنگ معرف روزازورین از رنگ آبی متمایل به بنفش به

شد .پس از گذشت این مدت قطر هاله عدم رشد (بر

صورتی ناشی از رشد باکتری تلقیح شده بررسی

حسب میلیمتر) در پیرامون چاهک بررسی شدند .این

گردیدند .کمترین رقت عصاره که در آن تغییر رنگ

پدیده یک ارتباط خطی بین قطر هاله و لگاریتم غلظت

مشاهده نگردید (عدم رشد) بهعنوان  MICدر نظر

عصاره مورد آزمایش میباشد که با اندازهگیری قطر هاله

گرفته شد .برای تعیین حداقل غلظت کشندگی عصارهها

عدم رشد و مقایسه آن با استاندارد مشخص ،قدرت

( )MBCاز گودههایی که در آنها عدم رشد مشاهده

ضدمیکروبی عصاره مورد آزمایش تعیین میشود.

شد بود ،در سطح محیط کشت مولر-هینتون آگار کشت

 -تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت

داده شد .محیطهای کشت تلقیح شده بهمدت 54

کشندگی

ساعت در دمای  96درجه سلسیوس گرمخانهگذاری

روش میکروتیتر پلیت با استفاده از معرف رزازورین

شدند .پلیت مربوط به گودهای که حاوی کمترین غلظت

برای تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی ) (MICو

عصاره بود که در آن رشد باکتری مشاهده نگردید

حداقل غلظت کشندگی ( )MBCعصارهها استفاده

بهعنوان  MBCعصاره در نظر گرفته شد.

گردید .در این روش از میکروپلیت  97خانهای تهگرد

هر یک از آزمایشها در مورد هر باکتری  9بار تکرار

استریل استفاده شد .ابتدا در هر گوده میکروپلیت به

شد .سپس نتایج بهوسیله نسخه  12نرمافزار  SPSSبا

میزان  100میکرولیتر محیط کشت مولر-هینتون براث

استفاده از آزمون  Student t-testدر سطح معنیداری

ریخته شد.

 p< 0/02تفسیر گردید.

سپس در گوده اول و دوم  100میکرولیتر از عصاره
تهیه شده ریخته و سپس از گوده دوم  100میکرولیتر
برداشته به گوده سوم و از سوم به چهارم الی گوده 9
انتقال داده شد .از گوده  9مقدار  100میکرولیتر از
عصاره خارج گردید .به گوده شاهد باکتری عصاره
اضافه نشد.
در مرحله بعد از کشت  54ساعته باکتری مورد نظر
با کدورت نیم مک فارلند ،رقت  1به  100تهیه شد
( )1/2×107 cfu/mlو در تمامی گودهها بهجز شاهد
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یافتهها
 -نتایج آزمون اثر ضدباکتریایی عصاره الکلی گیاه سیر

در این تحقیق مشخص گردید که عصاره الکلی گیاه
سیر اثر بازدارندگی قابلمالحظهای بر روی هر چهار
باکتری مورد آزمایش داشت و با افزایش غلظت
عصارهها اثر بازدارندگی نیز افزایش پیدا کرد .با توجه به
قطر هاله عدم رشد ،میزان تأثیر عصاره بهترتیب بر روی

باکتریهای باسیلوس سوبتیلیس ،یرسینیا انتروکولیتیکا،
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لیستریا مونوسیتوژنز ،سالمونال ینتریتیدیس بود .تمام

میلیگرم در میلیلیتر بود و در مورد  MBCبهترتیب

غلظتهای مورد استفاده عصاره روی باکتری

 0/62برای باسیلوسسوبتیلیس 9/15 ،برای یرسینیا،

باسیلوسسوبتیلس و یرسینیا اینتروکولیتیکا تأثیر مهاری

 15/2برای لیستریا و  52برای سالمونال تعیین شد.

داشتند ولی غلظتهای  20و  100میلیگرم در میلیلیتر

مهارکنندگی و کشندگی باکتری در جداول ( )5و ()9

هیچ تأثیری روی باکتریهای لیستریا مونوسیتوژنز و

آمده است .کمترین میزان  MICدر مورد باکتری

سالمونال انتریتیدیس نشان نداد (جدول .)1

باسیلوس سوبتیلس با  0/99و بیشترین مقدار آن در

سالمونال انتریتیدیس با غلظت  15/2میلیگرم در هر

باکتری گیاه سیر به روش میکروتیتر پلیت با استفاده از

میلیلیتر مشاهده شد .این شاخص برای یرسینیا

معرف رزازورین تأیید شد.

انتروکولیتیکا  9/15و لیستریا مونوسیتوژنز 7/52
جدول( -)1قطر هاله عدم رشد باکتری برحسب میلیمتر در غلظتهای مختلف عصاره الکلی گیاه سیر به
روش انتشار از چاهک
غلظتعصاره ()mg/ml

نام باکتری

11

111

211

011

شاهد مثبت

باسیلوسسوبتیلیس

6

15/95

14/24

17/9

57

یرسینیا انتروکولیتیکا

-

10/46

15/90

19/60

54

لیستریا مونوسیتوژنز

-

9/51

11/20

15/70

50

-

6

11

12/12

سالمونال انتریتیدیس

جدول ( -)5نتایج تعیین حداقل غلظت کشندگی و حداقل غلظت مهارکنندگی غلظتهای مختلف عصاره الکلی سیر
غلظت عصاره ()mg/ml
نام باکتری

باسیلوس سوبتیلیس
سالمونال انتریتیدیس
لیستریا مونوسیتوژنز
یرسینیا انتروکولیتیکا

تست

شاهد

1/93

1/87

1/65

9/12

5/26

12/6

26

61

111

عصاره

محیط

باکتری

MIC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

MBC

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

MIC

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

+

MBC

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

+

MIC

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

+

MBC

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

+

MIC

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

MBC

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+
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جدول( -)9حداقل غلظت مهارکنندگی و کشندگی باکتری در غلظتهای
مختلف عصاره الکلی سیر
نام باکتری

غلظت عصاره ()mg/ml
MIC

MBC

باسیلوس سوبتیلیس

0/99

0/62

یرسینیا اینتروکولتیکا

1/27

9/15

لیستریا مونوسیتوژنز

7/52

15/2

سالمونال اینتریتیدیس

15/2

52

بحث و نتیجهگیری

توجهی از خود نسبت به عصاره الکلی سیر نشان دادند.

با توجه به نگرانی مصرف کنندگان و متولیان بهداشتی

در غلظتهای باال ( ،)100 mg/mlهیچ کدام از

در مورد استفاده از نگهدارندههای شیمیایی و مضرات

باکتریهای مورد آزمایش توانایی رشد نداشتند .نتایج

آنها ،در سالهای اخیر تولیدکنندگان مواد غذایی به

تستهای آنتیباکتریال عصاره متانولی نشان دهنده میزان

استفاده از نگهدارندههای طبیعی در مواد غذایی گرایش

تأثیر عصاره بهترتیب بر روی باکتریهای باسیلوس

پیدا نمودهاند .لذا مطالعات مختلفی در ارتباط با اثر

سوبتیلیس ،یرسینیا انتروکولیتیکا ،لیستریا منوسیتوژنز و

اسانسها و عصارههای گیاهی مختلف برروی

سالمونال اینتریتیدس میباشد.

پاتوژنهای مهم غذایی انجام شده است (Smith et

مطالعهای که در مورد اثر عصاره و پودر سیر ،روی

al.1998; Sadic et al.,2003; Erturk, 2006; Islam et
al.,2008; Sadeghizali et al.,2010 Shetty et al.,
 .)2013; Bokaeian et al.,2015با توجه به خواص

باسیلوس کواگوالنس ( ،)Bacillus coagulansمهمترین

دارویی این گیاه مثل قابلیت آنتیاکسیدانی ،خواص
ضدالتهابی و ضدسرطانی از سیر برای درمان بیماریهای
مختلف استفاده میشود ( ;Ghadimipour et al., 2015

.)Hadjzadeh et al., 2006
در این تحقیق مشخص گردید که عصاره الکلی گیاه
سیر اثرات مهاری قابلتوجهی بر روی باکتریهای مورد
آزمایش دارد .در این بین اثرات مهاری برای باکتریهای
باسیلوس سوبتیلیس و یرسینیا انتروکولیتیکا بیشتر از
دیگر باکتریهای مورد آزمایش بود .بهطوریکه در
غلظت  20 mg/mlباکتری سالمونال اینتریتیدس مقاومت
نسبی داشت در حالیکه دو باکتری اول حساسیت قابل
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باکتری آلودهکننده رب گوجهفرنگی که با افزودن سیر و
عصاره آن به ربهای گوجهفرنگی آلوده به باکتری
انجام گرفته ،نشان داده که سیر میتواند بهعنوان ممانعت
کننده از رشد این باکتری در رب گوجهفرنگی عمل کند
و بهعنوان نگهدارنده بهجای افزودنیهای شیمیایی
میتوان از آن استفاده کرد ( )Salouti, 2002که با نتیجه
حاصل از مطالعه حاضر در خصوص اثر بر روی دیگر
جنس خانواده باسیالسه همخوانی دارد.
در مطالعهای دیگر که در رابطه با اثرات ضدمیکروبی

سیر بر روی باکتری سالمونال تیفیموریوم و شیگال
دیسانتری ( )Shigella dysenteryبا روش انتشار از
دیسک و رقت در آگار انجام گرفت ،مشخص شد که

دوره  ،6شماره  ،4پیاپی  ،44زمستان 3159

بهداشت مواد غذایی

عصاره الکلی سیر از رشد این باکتریها جلوگیری

در مطالعه حاضر کمترین میزان  MICدر مورد

میکند ،که با اثراتی که در تحقیق حاضر روی

باکتری باسیلوس سوبتیلس با  0/99و بیشترین مقدار آن

سالمونالها بدست آمد مطابقت میکندet al., 2009( .

در باکتری سالمونال اینتریتیدیس با غلظت 15/2

)Aliporyegane

میلیگرم در هر میلیلیتر مشاهده شد .این شاخص برای

برخی مطالعات نشاندهنده تأثیر محل کشت بر

یرسینیا انتروکولیتیکا  9/15و لیستریا منوسیتوژنز 7/52

خواص ضدباکتریایی سیر هستند بهطوریکه در

میلیگرم در میلیلیتر بود .میزان  MICدر مورد

مطالعهای اثر ضدانتروکوکی عصاره سیر جنوب کشور

باکتریهای مختلف و برخی باکتریهای مورد آزمایش

(جیرفت) بیشتر از سیر شمال (بابل) گزارش شده است

در این تحقیق با نتایج مطالعات دیگر تفاوتهایی را

( .)Kazemipour et al., 2005برخی از تحقیقات نشان

نشان میدهد .یکی از دالیل تفاوت در میزان  MICدر

میدهند که عصارههای کلروفرمی و آبی سیر با دوز

مطالعات مختلف اختالف ترکیب عصارهها میباشد.

مناسب میتواند باعث کاهش کلونیهای سالمونال

ترکیبات عصارههای حاصل از یک گونه گیاهی میتواند

تیفیموریوم ( )Salmonella typhimuriumدر مدفوع

بر اساس جغرافیای منطقه ،فصل برداشت ،سن گیاه،

خرگوشهای که بطور تجربی به این باکتریها آلوده

مرحله رشد و روش خشک کردن و استخراج متفاوت

شدهاند ،شود و در درمان سالمونلوزیس کاربرد داشته

باشد ( .)Kazemipour et al., 2005بهطورکلی عصاره

باشد .این یافتهها با اثراتی که در تحقیق حاضر روی

در گیاه در طی گلدهی و یا بالفاصله پس از گلدهی

سالمونالها بهدست آمد ،مطابقت دارد ( Jalali et al.,

دارای بیشترین فعالیت ضدمیکروبی است و ترکیبات

)2008; Jafari et al., 2004

عصارههای بدست آمده از بخشهای مختلف یک گیاه

مطالعهای در خصوص تأثیر عصاره آبی سیر بر روی

خاص نیز فعالیت ضدمیکروبی متفاوتی دارد .اختالف

میکروارگانیسمهای جدا شده از زخمهای دامپزشکی

در روشهای ارزیابی بررسی خواص ضدباکتریایی

نشان دهنده تأثیر این عصاره بر روی عوامل ایجاد

عصارهها میتواند سبب نتایج متفاوت در میزان اثرات

کننده عفونت زخم از جمله سالمونال و باسیلوس

ضدباکتریایی و همچنین  MICو  MBCمحاسبه شده در

میباشد که در مطالعه حاضر نیز تحت مطالعه قرار

تحقیقات باشد.

گرفته و تأیید شده است (.)Tajik and Shokuhi, 2008

بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره متانولی گیاه سیر،

مطالعات انجام شده نشان داد که عصاره الکلی سیر

نشان داد که عصارههای الکلی این گیاه تأثیر متفاوتی بر

میتواند از رشد باکتریهای کلبسیال نومونیه ،اشریشیا

روی باکتریها داشت .علت تأثیر متفاوت عصاره الکلی

کوالی ،استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و باسیلوس

بر روی رشد باکتریهای مختلف ممکن است به دالیل

سوبتیلیس ممانعت نماید ،که با نتایج مطالعه حاضر

متفاوتی از جمله :تفاوت ساختاری موجود بین دیواره

همخوانی دارد (.)Ankri and Mirelman, 1999

این باکتریها و یا مقاومت ذاتی باکتری ،تفاوت در نوع
دیواره باکتری (گرم مثبت ،منفی یا اسید فست) ،تفاوت
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در محل زیست و توانایی باکتری در زندگی داخل

گیاهی را بهعنوان نگهدارنده مواد غذایی پیشنهاد داد

سلول باشد .در مطالعه حاضر بیشترین مقاومت به

(.(Skandamis et al., 2002; Islam et al., 2008

عصاره را سالمونال انتریتیدیس نشان داد که علت

با عنایت بر اینکه هر چهار باکتری مورد آزمایش،

احتمالی آن وجود لیپوپلیساکاریدهای دیواره سلولی

در دام و طیور نیز بیماریزا بوده و در مرغداریها و

باکتریهای گرممنفی میباشد که مانند سدی از عبور

دامداریها شایع میباشند و با توجه به نتایج این تحقیق

مولکولهای بزرگ و آبگریز ممانعت میکند و از

که نشان میدهد عصاره سیر بروی رشد هر چهار

آنجایی که اکثر ترکیبات موثر موجود در عصارهها و

باکتری فوق اثر بازدارندگی دارد ،میتوان از سیر در

اسانسها ماهیت آبگریزی دارند لذا میتوان چنین نتیجه

دامداریها و مخصوصا در مرغداریها به عنوان مکمل

گرفت که این مواد امکان نفوذ و دسترسی به نقاط فعال

غذایی برای دام و طیور استفاده کرد.

داخل باکتریهای گرممنفی را ندارند .باکتری لیستریا هم

در مجموع میتوان گفت که عصاره الکلی سیر دارای

مقاومتر از باکتریهای دیگر گرممثبت و منفی بود که

خاصیت ضدباکتریایی مناسب برعلیه باکتریهای مورد

احتماالً بهدلیل ماهیت داخل سلولی این باکتری باشد.

مطالعه بود و همچنین ذائقه مصرفکنندگان ایرانی

براساس نتایج مطالعه حاضر و سایر مطالعات بر

نسبت به مصرف سیر و ارزان بودن آن ،این عصاره

روی عصارههای دیگر گیاهی ،همچنین با توجه به

بعنوان یک نگهدارنده طبیعی در مواد غذایی مختلف

مضرات افزودنیهای شیمیایی ،میتوان عصارههای

میتواند مورد ارزیابی قرار گیرد.
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Abstract
According to consumers' desire to consume foods without preservatives or containing a natural
preservative, the use of plant extracts as a food preservative instead of chemicals has increased. This
study was conducted to determine the antibacterial effect of different concentration of alcoholic extract
of garlic (Allium sativum) on standard strains of Salmonella enteritidis, Bacillus subtilis, Listeria
monocytogenes and Yersinia entrocolitica. For this purpose, the agar well diffusion method was used.
Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) were
measured with microtiter plate method using the rezazurin reagent. The results showed that garlic
alcoholic extract had an inhibitory effect on any four tested bacteria. The highest inhibitory effect was
observed on B. subtilis; meanwhile, the slightest effect was found on S. enteritidis. The minimum
inhibitory concentration of 0.39 mg/ml was observed for B. subtilis, however the highest amount was
estimated at 12.5 mg/ml for S. enteritidis. According to the results of recent research it was concluded
that alcoholic extract of garlic had appropriate antibacterial impact against bacteria and therefore could
be used as a natural preservative in various foods.
Keywords: Garlic extract, Anti-bacterial effect, MIC, MBC
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