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 Coriandrum)گشنیز  الکلی آبی و یها عصارهباکتریایی ضد تأثیر یا سهیمقابررسی 

sativum)  پاتوژن یها یباکتربر روی برخی 
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 چکیده
عوارض  ازجملهبا مشکالت زیادی  ها درماناما این  شود یمعفونی استفاده  یها یماریبدرمان مرسوم در  عنوان به ها کیوتیب یآنتاگرچه 

آبی و  یها عصارهباکتریایی ضد تأثیرهدف از این مطالعه مقایسه . هستهمراه  ها کیوتیب یآنت اومت نسبت بهقجانبی ناخواسته و م

 و استافیلوکوکوس اورئوس، موریوم سالمونال تیفی، یالوک شیایاشرهای  یبر روی باکتر  (Coriandrum sativum)گیاه گشنیز کلیال

نتایج انتشار چاهک نشان . انجام پذیرفت( MBCو  MICتعیین برای ) میکروپلیت و چاهکبا روش  ها آزمون. بود یتوژنزلیستریا منوس

آبی و  یها عصارهمقاوم به  موریوم تیفی سالمونالو  یالوک ایشیاشرو  حساس منوسایتوژنز لیستریا و وساستافیلوکوکوس اورئداد که 

در  µg/ml 2/12کشی برابر با  و کمترین غلظت باکتری µg/ml 22/6گیاه دارای کمترین غلظت بازدارندگی معادل   عصاره .الکلی بودند

استافیلوکوکوس گرم مثبت  یها یباکتربر رشد  آبی و الکلی گیاه گشنیز یها ارهعص. ندبود استافیلوکوکوس اورئوسمقابل باکتری 

 .بود تأثیر بی یالوک شیایاشر وسالمونال تیفی موریوم  گرم منفی یها یباکترداشت، اما بر روی  تأثیر توژنزیمنوسلیستریا  واورئوس 

 باکتریاییضد ز، عصاره آبی، عصاره الکلی، اثرگشنی :کلیدی های واژه
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 مقدمه

علت داشتن مقادیر زیادی از  گیاهان دارویی به

که برخی از  یفنولترکیبات فرار آروماتیک با ساختار 

شمار  طعم در غذا نیز به کننده جادیااز عوامل مهم  ها آن

برخی . باشند یم توجه مورد از گذشته تا کنون روند یم

 ن دارای فعالیتگیاهااین از  شده استخراجترکیبات 

 ی عاملها یباکترعلیه تعداد زیادی از  یکروبیضدم

حاصل  یها عصارهو  ها اسانس. هستند زا یماریبفساد و 

، ضد یکروبیضدمترکیبات  از گیاهان دارویی با داشتن

 کننده حذفو عوامل  یدانیاکس یآنتسرطانی، 

 استفاده باالیی جهت پتانسیلآزاد از  یها کالیراد

طبیعی جدید در محافظت  ندهدار نگهترکیبات  عنوان به

 توانند یمبنابراین بوده و  برخوردارایی غذ یها وردهآفر

چنین  و هم دهنده طعمیک جز عملگر،  صورت به

که  بدون آن شوند کاربرده بهدر مواد غذایی  دارنده نگه

 کننده اعمال کنند سویی بر سالمت مصرف تأثیر

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

 چنرین  هرم و  سرو  کیر از  زا یمرار یب یها سمیکروارگانیم

زی از غذایی شریمیایی و سرنت   یها دارنده نگهاثرات مضر 

؛ اسرت  شرده  لیتبرد یک چالش مهم  عنوان بهسوی دیگر 

جدید جهت بره   یکروبیضدمبنابراین شناسایی ترکیبات 

و  هرا  سرم یکروارگانیمحداقل رسانیدن مقاومت دارویری  

 یهرا  دارنرده  نگره جرایگزین   عنروان  بره  هرا  آناده از اسرتف 

بره نظرر   بسیار ضروری امری در صنایع غذایی شیمیایی 

 ,.Cheng et al., 2009; Simonati et al) رسرد  مری 

2009.)  

های فراوان و نیز کاربرد شده ذکره به مطالب باتوج

 یها یباکترکنترل رشد  منظور بهاسانس گیاهان دارویی 

 ها آناز  توان یمعامل فساد، وغذایی  أنشبا م زا یماریب

 مواد غذایی استفاده نمود یها دارنده نگه عنوان به

(Ghaderi et al., 2012.) 

گیاهی  Coriandrum sativumگشنیز با نام علمی 

 03تا  33علفی بدون کرک و به ارتفا   ساله کی

 شیوب کممتر و دارای ساقه راست، شفاف و  سانتی

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

غذا، ضدنفخ، ضدتهو  و  کننده هضمگشنیز با اثرات 

 ج، ضدصر ، ضدورم و درداستفراغ، ضدتشن

تحقیقات فارماکولوژیک اثرات . است شده شناخته

باکتری و  اثرات ضد ،قند و کلسترول خون دهنده کاهش

رچی برای این گیاه مشخص کرده است قاضد

(Rahman et al., 2011.)  تأثیردر این پژوهش 

بر  ی الکلی و آبی گیاه گشنیزها عصارهضدباکتریایی 

ی استاندارد چهار باکتری پاتوژن ها هیسوروی 

اشریشیاکلی، سالمونال تیفی موریوم، استافیلوکوکوس 
در شرایط آزمایشگاهی  لیستریا منوسایتوژنز واورئوس 

  .بررسی شد

 

 ها روشمواد و 
 لکلی گیاهتهیه عصاره ا -

 نور از دور به گشنیز از شهر تبریز تهیه شد وگیاه 

 سپس .شد خشک اتاق حرارت درجه در و خورشید

 پودر صورت به برقی توسط آسیاب شده  خشک گیاه

 استفاده سوکسله روش از گیری عصاره جهت. درآمد

ست سوکسله  داخل شده پودر گیاه از گرم 33. گردید

 333حدود  به سوکسله متصل بالن بهشد  داده قرار

 حرارت بالن به و گردید افزوده خالص متانول تریل یلیم

 عصاره آوردن دست به جهت ،آن از  پس .شد داده

 93 دمای در دستگاه آون از حالل، بدون و خالص
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 ,.Mahmoudi et al)شد  استفادهدرجه سلسیوس 

2014.)  

 گیاهتهیه عصاره آبی  -

 پودر گرم 33 ،بیعصاره آ تهیه برای روش نیدر ا

 آب تریل یلیم 333 حدود و ریخته بشر گیاه گشنیز داخل

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

تمیزی  شدن آن را از تامپون سرد از پس و جوشانده

 و صافی، صاف کرده کاغذ توسط سپس گذرانده و

آوردن عصاره خالص  دست بهجهت . جدا شد آن عصاره

استفاده شد درجه سلسیوس  93درجه حرارت  از آون با

(Mahmoudi et al., 2014.)  

 های میکروبی سوش -

حائز  منفی گرم و مثبت گرم پاتوژن یها یباکتر

قبیل  از غذایی یها تیمسموم و عفونت ایجاد در اهمیت

  یالوک اشریشیا ،(ATCC 13311) موریوم تیفی سالمونال

O157H7 (ATCC 43894)، توژنزیوسمون لیستریا (ATCC 

 در  (ATCC 6538) اورئوس استافیلوکوکوس و( 19118

  .گرفتند قرار استفاده مورد مطالعه این

 عصاره گیاه گشنیز MBCو  MIC ارزیابی -

و کشندگی رشد مهار ارزیابی حداقل غلظت برای 

ابتدا مطالعه  های پاتوژن موردباکتری علیه عصارهاین 

ت قلب و مغز به مدت کشت باکتریایی در محیط آبگوش

های مذکور انجام شد، ساعت برای تمامی باکتری 12

مک  2/3سپس سوسپانسیون باکتریایی با استاندارد 

گیاه مذکور در محلول دی  عصاره. فارلند تنظیم گردید

درصد در باالترین غلظت  13متیل سولفوکساید 

رقت  13حل گردید، سپس  مورداستفاده در این تحقیق

در  two-foldصورت  به عصارهاین متوالی از 

های آزمایش  در لوله µg/ml  133- 77/3محدوده

 MICمیزان . براث تهیه شد تریل یلیم 13استریل حاوی 

های علیه باکتریی آبی و الکلی گیاه گشنیز ها عصاره

مطالعه براساس روش میکرودایلوشن  پاتوژن مورد

 µl  32مقدار تیپل کرویدر هر چاهک م. تعیین گردید

های تک باکتری از کشت تک µl 2 نوترینت براث و

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

al., 2007) .در ادامه µl 133 های استوک از محلول

ترتیب از  مطالعه به های موردبا غلظت عصارهشده   آماده

الزم به ذکر . باالترین غلظت در هر چاهک اضافه شد

 ادیهر سری آزمایش در هرکدام از فازهای است که در 

از  .، کنترل مثبت و کنترل منفی در نظر گرفته شدشده

DMSO (دی متیل سولفوکساید ) که % 23با غلظت

شاهد  عنوان  بهبود  شده  استفاده کننده قیرق منظور به

شاهد منفی  عنوان بهکلرامفنیکل  کیوتیب یآنتمثبت و از 

 29)زمان انکوباسیون  سپس در پایان. استفاده شد

عنوان حداقل غلظت   به MICمقادیر ( ساعت

از  درصد 33کاهش حدود )کننده از رشد  ممانعت

عنوان حداقل غلظت   به MBCو ( جمعیت باکتریایی

درصد از جمعیت  3/33کاهش حدود )کشنده باکتری 

لیتر محاسبه برحسب میکروگرم به ازای میلی( باکتریایی

از محتویات  µl 2د میزان جهت تایی. گردیدند

های شفاف روی محیط نوترینت آگار کشت  چاهک

  .(Gulluce et al., 2007) گردید

 

  ها یافته

ی مختلف عصاره ها غلظت تأثیری حاصل از ها افتهی

به روش انتشار در چاهک نشان  الکلی و آبی گیاه گشنیز

داشت  تأثیری گرم مثبت ها یباکترداد هر دو عصاره بر 

. بودند تأثیر ی گرم منفی بیها یباکترر روی ولی ب
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عصاره الکلی بیشتر از عصاره آبی روی  تأثیرهمچنین 

شاهد  عنوان بهکه  DMSO. ی گرم مثبت بودها یباکتر

و  تأثیر بی ها یباکتر  همهبود بر رشد  شده  استفادهمثبت 

شاهد منفی استفاده  عنوان  بهکلرامفنیکل که  کیوتیب یآنت

و  توژنزیمونوسلیستریا را روی باکتری  تأثیر بیشترین شد

جدول )داشت  اشریشیاکلیرا روی باکتری  تأثیرکمترین 

حداقل و کنندگی نتایج حداقل غلظت مهار (. 1

عصاره الکلی گیاه گشنیز نشان داد بیشترین  کشندگی

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

بر ( µg/ml 22 :MIC) تأثیرمثبت بوده و کمترین 

چنین نتایج  هم. (2جدول )ی گرم منفی بود ها یباکتر

عصاره آبی گیاه گشنیز نشان  MBCو  MICمربوط به 

علیه ( µg/ml 2/12 :MIC) تأثیرداد بیشترین 

 µg/ml23 ) تأثیری گرم مثبت و کمترین ها یباکتر

:MIC ) (.3جدول )ی گرم منفی بود ها یباکتربر 

 به روش انتشار در چاهک مطالعه مورد یها یباکترعلیه ( µg/ml) مختلف عصاره الکلی و آبی گیاه گشنیز یها ظتغل تأثیر -(1) جدول

 باکتری
 شاهد منفی شاهد مثبت  عصاره آبی گشنیز  عصاره الکلی گشنیز 

 DMSO کلرامفنیکل  23 22 12  23 22 12 

 17  13 13 13  13 13 7  اورئوساستافیلوکوکوس 
*- 

 - 23  13 13 13  12 12 12  توژنزیمونوسریا لیست

 - 13  - - -  - - -  موریوم سالمونال تیفی

 - 0  - - -  - - -  اشریشیا کوالی

 
 

 

( MBC) حداقل غلظت کشندگی و( MIC) حداقل غلظت مهارنتایج  -(2) جدول

 عصاره الکلی گیاه گشنیز

 MIC (µg/ml) MBC (µg/ml) مطالعه مورد یها یباکتر

 12 22/0 اورئوساستافیلوکوکوس 

 12 22/0 توژنزیمونوسلیستریا 

 - -* موریوم سالمونال تیفی

 - - اشریشیا کوالی

 

 

 

 

 

 

( MBC)و حداقل غلظت کشندگی ( MIC)نتایج حداقل غلظت مهار  -(3) جدول

 عصاره آبی گیاه گشنیز

 MIC (µg/ml) MBC (µg/ml) موردمطالعه یها یباکتر

 22 12 اورئوسوس استافیلوکوک

 22 12 توژنزیمونوسلیستریا 

 - -* موریوم سالمونال تیفی

 - - اشریشیا کوالی
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 گیری بحث و نتیجه

 درمان برای قدیم های زمان از گیاهی های عصاره

باتوجه به  .اند گرفته قرار استفاده مورد ها یماریب

ها  سازگاری این مواد با بدن و اثرات دارویی مفید آن

که مصرف گیاهانی  ییایضدباکتربر روی اثرات  عهمطال

، شده  گزارش ها یماریبها در طب سنتی برای درمان  آن

 .رسد یمبه نظر  ارزش با
الکلی و  یها عصارهباکتریایی در این مطالعه اثر ضد

گرم مثبت و گرم منفی  یها یباکتر آبی گیاه گشنیز علیه

 MIC)نتشار در چاهک و میکرودایلوشن به دو روش ا

انتشار در  روش در. قرار گرفت یبررس مورد(  MBCو

عصاره الکلی و نیز  یها غلظتچاهک در برخی از 

گرم مثبت  یها هیسوعصاره آبی گیاه، علیه 

هاله ( توژنزیمونوسلیستریا و استافیلوکوکوس اورئوس )

اما در هیچ غلظتی از  ؛عدم رشد مشاهده گردید

گرم منفی مورد  یها هیسوعلیه مذکور عصارهای گیاه 

 .آزمایش هاله عدم رشد مشاهده نگردید
میکرودایلوشن میزان حداقل غلظت مهار  روش در

ی گرم ها یباکتری الکلی گیاه گشنیز علیه  عصارهرشد 

 توژنزیمونوسلیستریا  واستافیلوکوکوس اورئوس مثبت 

و در مورد  µg/ml 22/0و  µg/ml 2/12ترتیب  به

 اشریشیا وموریوم  مونال تیفیسالی گرم منفی ها یباکتر

 .حاصل شد µg/ml 22و  µg/ml 23 یالوک

میکرودایلوشن میزان حداقل غلظت مهار  روش رد

ی گرم مثبت ها یباکترآبی گیاه گشنیز علیه   عصارهرشد 

 توژنزیمونوسلیستریا  واستافیلوکوکوس اورئوس 
و در مورد  µg/ml 2/12و  µg/ml 22 ترتیب به

 ایشیاشر وموریوم  سالمونال تیفی نفیی گرم مها یباکتر
 .حاصل شد µg/ml 23و  µg/ml 133ی الوک

ضدباکتریایی  تأثیر دهنده نشاناست نتایج  ذکر  انیشا

باالتر عصاره الکلی گشنیز در مقایسه با عصاره آبی آن 

ی بیشتر کروبیضدمناشی از وجود اجزاء  تواند یمبود که 

مهاری  چنین اثرات هم. استدر عصاره الکلی 

ی گرم مثبت بیش ها یباکتری الکلی و آبی بر ها عصاره

متفاوت  تأثیرعلت  .ی گرم منفی بودها یباکتراز 

گرم مثبت و  یها یباکترعصارهای الکلی و آبی بر رشد 

گرم منفی ممکن است به دلیل تفاوت ساختاری موجود 

لیپوپلی . باشد ها یباکتردر دیواره این دو گروه از 

گرم منفی  یها یباکتریب مهمی از دیواره ترک ساکارید

که مانند  بوده یها یباکتراین واقع در غشای خارجی 

جلوگیری  زیگر آب وبزرگ  یها مولکولسدی از عبور 

اکثر ترکیبات موثر موجود در  که ییآنجا از. کند یم

ی دارند، بنابراین زیگر آبماهیت  ها عصارهاسانس و 

این مواد  احتماالًکه ی کرد ریگ جهینتچنین  توان یم

ی ها یباکترامکان ورود و دسترسی به نقاط فعال درون 

ی ها یباکتر معموالًگرم منفی را ندارند به همین دلیل 

گرم منفی در مقایسه با انوا  گرم مثبت مقاومت بیشتری 

 (.Eloff, 1999) دهند یمنسبت به این ترکیبات نشان 

اثر عصاره اتانولی، متانولی و آبی گیاه  ای در مطالعه 

ی گرم منفی، گرم ها یباکترپالنتاگو ماجور را به روی 

در این مطالعه نشان داده . مثبت و مخمر آزمایش کردند

شد که عصاره متانولی این گیاه دارای اثرات 

ی گرم مثبت نظیر ها یباکتری علیه کروبیضدم

و  µg/ml 133برابر  MICبا  اورئوساستافیلوکوکوس 

عصاره . است µg/ml 123برابر  MICبا  یالوک اشریشیا

نشان  µg/ml 193ی را در کروبیضدماتانولی نیز اثرات 

اثری  باسیلوس سوبتیلیسبر  ها عصارههیچ یک از . داد

 (. Sharifa, 2008)نداشت 
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گیاه  پنجی الکل وی آبی ها عصارهی کروبیضدماثرات 

اکالیپتوس، بابونه، رزماری ی آویشن، ها نامبومی ایران به 

لیستریا ی زا یماریبدو سروتیپ  ی برگل میمرو 
این مطالعه نشان داد که . بررسی گردید توژنزیمونوس

ترکیب ضدلیستریایی  عنوان به تواند یمعصاره اکالیپتوس 

ماده  عنوان بهاز آن  توان یممطرح باشد و در غذا نیز 

  مطالعه در (.Jalali, 2008)استفاده نمود  نگهدارنده

ی کالله زعفران بر روی سه کروبیضدماثرات  دیگری

استافیلوکوکوس ، یالوک اشریشیا سویه میکروبی
ی قرار بررس مورد نوزایائروژسودوموناس و  اورئوس

گرفت و نتایج حاصله نشان داد سافرانال موجود در 

و ی الوک ایشیاشر ی رشدبازدارندگزعفران باعث 

  (.Razzagi, 2003) شود می اورئوساستافیلوکوکوس 

ی ها عصارهفعالیت ضدباکتریایی  مطالعه بر روی

متانولی و استونی گیاه گشنیز و شنبلیله به روش چاهک 

و  شیگال دیسانتری، یالوک اشریشیای ها یباکترروی 

ی متانولی هر دو گیاه ها عصاره نشان داد سالمونال تیفی

ه ک یحالدر داشتند،ی کروبیضدماثر  سودوموناسروی 

استونی هر دو گیاه  صارهعفقط  یالوک ایشیاشر روی

در . (Dash et al., 2011)ی داشت کروبیضدم تأثیر

 اشریشیا مطالعه حاضر عصاره متانولی روی باکتری
عصاره  تأثیری نداشت بنابراین با کروبیضدم تأثیر یالوک

 مؤثرهاحتمال داد عصاره استونی مواد  توان یماستونی 

 . دارد یالوک ایشیاشربر باکتری  تأثیری بیشتری برا

ی عصاره کروبیضدم تأثیرمطالعات در خصوص 

 ،نوزایسودوموناس آئروجی ها یباکترگشنیز روی 

 اشریشیا، اورئوساستافیلوکوکوس ، هکلبسیال نومونی

 نشان داد، موریوم سالمونال تیفیو  یالوک

باکتری نسبت به  نیتر حساس اورئوساستافیلوکوکوس 

به این  یالوک اشریشیا چنین هم. باشد یمعصاره این 

 ,.Simonati et al) باکتری معرفی شد نیتر مقاومعصاره 

نتایج این مطالعه با نتایج مطالعه حاضر مطابقت . (2009

استافیلوکوکوس در این پژوهش نیز باکتری . دارد

به هر دو عصاره آبی و الکلی حساس بوده  اورئوس

به هر دو عصاره  یالوک شیااشریباکتری  که یدرحال

 . بودمقاوم 

 اشریشیای ها گونهفعالیت ضدباکتریایی  بررسی

ی در دنیآشاماز آب  شده جدامقاوم به دارو  یالوک

به عصاره آبی  ها جدایههیچ یک از نشان داد بنگالدش 

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

بقت دارد و باکتری این مطالعه با نتایج مطالعه حاضر مطا

در تحقیق . به عصاره آبی مقاوم بود یالوک اشریشیا

ی عصاره آبی گشنیز با کروبیضدممقایسه فعالیت 

نشان ، نتایج استرپتوکوکوس موتانزکلرهگزیدین روی 

داد که دانه گشنیز خاصیت ضدباکتریایی روی باکتری 

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

 ت باالترمقاومل این بافته ممکن است در نتیجه دلی

 ی گرم مثبتها یباکترها نسبت به سایر  استرپتوکوک

  .باشد

در پاکستان در خصوص فعالیت  ای مطالعه

ضدباکتریایی عصاره آبی پنج گیاه رایج دارویی بر روی 

استافیلوکوکوس  باسیلوس سرئوس،ی ها یباکتر
ی الوک ایشیشراو  نوزایائروژسودوموناس ، اورئوس

 باسیلوس سرئوسنشان دادند که گیاه گشنیز فقط روی 

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

عصاره آبی گیاه گشنیز در این مطالعه روی باکتری 

بنابراین  ،نداشته است تأثیر اورئوساستافیلوکوکوس 

حاضر مطابقت ندارد چنین  مطالعه بانتایج این پژوهش 
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بر روی  تواند یمکه شرایط جغرافیایی نیز  رسد یمنظر  به

خصوصیات ضدمیکروبی ترکیبات حاصل از گیاهان 

اینکه در اغلب مطالعات  موثر واقع شود ولی با توجه به

استافیلوکوکوس همچنین در مطالعه حاضر باکتری  و

نسبت به عصاره آبی حساسیت نشان داده است  اورئوس

د این مطالعه با خطا مواجه شده فراین احتماالًبنابراین 

 .است

باکتریایی اسانس گشنیز با  فعالیت ضددر پژوهشی 

روش عملکرد ارزیابی سیتومتری نشان داد که اسانس 

 آزمونی ها یباکترگشنیز فعالیت ضدباکتریایی علیه همه 

موریوم،  ی، کلبسیال، سالمونال تیفیالوک ایشیاشر
، نوزایژائروانتروکوکوس فکالیس، سودوموناس 

داشته  اورئوساستافیلوکوکوس  وباسیلوس سرئوس 

باسیلوس و انتروکوکوس فکالیس اما بر روی  .است

محققین این پژوهش احتمال دادند . اثر بود  بی سرئوس

اسانس گشنیز با آسیب به غشای سلولی باعث مرگ 

در این  آمده  دست بهچنین نتایج  هم؛ شود یمسلولی 

ت بیشتر استفاده از اسانس گشنیز مطالعه را بر روی تقوی

ی مواد غذایی و ها یماریبی مرتبط با ها یباکترعلیه 

 اسانس تأثیر هباتوجه ب. ی بیمارستانی دانستندها عفونت

بیان کرد که  توان یم اورئوساستافیلوکوکوس بر  گشنیز

و هم اسانس گشنیز بر این باکتری مؤثر  ها عصارههم 

گیاه گشنیز بر رشد  ی الکلی و آبیها عصاره .است

 واستافیلوکوکوس اورئوس )ی گرم مثبت ها یباکتر
روی  داشت، اما بر تأثیر( توژنزیمونوسلیستریا 

 ایشیاشر وموریوم  سالمونال تیفی)ی گرم منفی ها یباکتر
  .بود تأثیر بی (یالوک

 

 سپاسگزاری

و با  ارشد یکارشناس نامه انیپااین مطالعه در قالب  

های میکروبیولوژی  انات آزمایشگاهاستفاده از امک

 .اهر انجام گرفتواحد دانشگاه آزاد اسالمی 
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