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دهیچک
برايتقاضاشود.میشناختهلبنیمحصوالتویژهبهغذاییموادازمنتقلههاي باکتريازیکیعنوانبهمونوسیتوژنزلیستریا

گیاهآبیویاتانولعصارهتأثیربررسیمنظوربهمطالعهایناست.یافتهافزایشطبیعیهايترکیبباشیمیاییهاي نگهدارندهجایگزینی
Echinophora platyloba(خوشاریزه DC.(شیر،ومایعکشتمحیطدرايلولهترقّتهیهروشبهمونوسیتوژنزلیستریاباکتريروي

وشداستفاده)Microdilution(میکرودایلوشاستانداردروشاز)MIC(بازدارندگیغلظتحداقلتعیینيبراشد.اجراوطراحی
وآبیهاي عصارهبازدارندگیغلظتحداقل.شدتعیینجامدمحیطرويکشتازاستفادهبا)MBC(کشیيباکترغلظتحداقل
براساسآمد.دستبmg/ml100و70ترتیببههاعصارهاینبرايکشیباکتريغلظتحداقلوmg/ml70و50ترتیببهاتانولی

جمعیتکهنحويبهدادند،نشانخودازشیردرقبولیقابللیستریاییضداثراتانولیوآبیعصارهدوهرآمده،دستبنتایج
اختالفساعت،72گذشتازپسگرادسانتیدرجه4دمايدرها،عصارهاینحاويتیمارهايبهنسبتکنترلگروهدریباکتریای

گروهبینساعت،24گذشتازپسکهآمدبدستنیزگرادسانتیدرجه25دمايدرنتایجهمین).P>05/0(نددادنشانداريیمعن
عصارهکهدادنشانمطالعهایننتایج.)P>05/0(شدمشاهدهيدارمعنیاختالفآبی)و(اتانولیعصارهحاويتیمارهايوکنترل

لیستریاییضدتأثیرکهگردیدمشخصهمچنین.شتدااتانولیعصارهبهنسبتتريقويلیستریاییضداثرخوشاریزه،گیاهآبی
.بودبیشتردرجه25دمايبهنسبتدرجه4دمايدرگیاهاینآبیعصاره

Echinophora platyloba(خوشاریزهعصاره،،مونوسیتوژنزلیستریا:يدیکليهاواژه DC.(،شیر.

مقدمه
بـدون مثبـت، گـرم کوتـاه، باسـیل مونوسیتوژنزلیستریا

ومثبـت کاتـاالز منفـی، اکسـیداز اختیـاري، هوازياسپور،
Mehdizadeh(باشـد مـی سرماگرا et al., لیسـتریا .)2010

توانـایی واستپراکندهوسیعطوربهمحیطدر،مونوسیتوژنز

يدمـا ماننـد شرایطازوسیعیدامنهدررشديبرارا باالیی
راآنکـه داراسـت نمـک يباالغلظتوپایینpHیخچال،

رشدوبماندزندهشدهفرآوريغذاهايدرتاسازدمیقادر
ــد ــودگیخطــروکن ــدگانمصــرفآل ــزایشراکنن دهــداف

)Uyttendaele et al., 1999.(
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دیگـر هاي باکتريبارقابتبهقادرمونوسیتوژنزلیستریا
ماننـد باشـد کـم رقیـب کـه هاییمحیطدررو از این،نیست
Marth(کنـد مـی رشدبهتریخچالدماي & Steele, ؛2001

Montville & Matthews, طـور بـه بـاکتري ایـن ).2005
مــدفوع،خـوراکی، مـواد گیاهــان،آب،خـاك، درگسـترده 
وداردوجـود زدهکپـک کهنـه علوفـه وسبزیجاتسیلوها،

وحشـی واهلـی حیواناتدرعفونتمنابعمهمترینازیکی
et al.Cother,؛Tajbakhsh,1998(رودمــیشــماربــه

2001(.
فرآوريغذاهاياززیاديتعداددرمونوسیتوژنزیستریال
گـاو گوشتسوسیس،مانندگوشتیمحصوالتخام،وشده

محصـوالت درهمچنـین وتربچـه مثـل تـازه محصوالتو
ولبنـی هاي وردهآفرمیوه،مرغ،تخمدریایی،غذاهايماهی،

Sanchooli(استشدهدیدهسبزیجات et al., اخیراً).2012
لبنـی هـاي  فرآوردهمصرفولیستریوزبینتريقويارتباط

واسـت شده گزارشغذاییهاي فرآوردهسایربامقایسهدر
منبـع عنـوان بـه پنیـر وپاستوریزهغیرشیرپاستوریزه،شیر
هاي پژوهشاغلبنتایجاند.شدهشناختهلیستریوزگیريهمه

شـیوع مونوسـیتوژنز لیسـتریا کـه دهـد مینشانشدهانجام
لبنـی غذاییمواددرویژههبدنیانقاطبیشتردرراايگسترده

Kargar(دارد & Ghasemi, 2007.(
کـه ایمنـی سیسـتم ضعفدارايبیمارانموارداغلبدر
بیماري،ءاعضاپیونددرمانی،شیمیبدخیمی،ازناشیضعف
بـا همـراه مـوارد برخـی درودیابـت کلیه،نارساییکبدي،
AIDS)(انـد بوده)اکتسابیایمنینقصسندرمShayanfar

& Jalilvand, ستمیسبهتوژنزیمونوسایستریللیتما)2004
زانیممعموالًکهشودمیحاديماریببهمنجريمرکزیعصب

ـ درو%)50تـا 25(باالستآنیکشندگ ازکـه يافـراد نیب
ـ عالاند،افتهیبهبوديماریب ـ نورولوژم ئ .مانـد مـی یبـاق کی

ـ شیافـزا رایسوزیسـتر یلبـه ابـتال خطريباردار دهـد یم
)Orndorff et al., 2006.(

يماریباعثبمعموالًباردارزناندرتوژنزیمونوسایستریل
ـ انزا آنفلومشابه)Bacteremea(یمیباکتر اگـر کـه شـود یم

کـو یوتیآمنپـرده ایوجفتالتهاببهتواندیمنشود،درمان

ایومردهنوزادآمدنایدنبهسقط،تینهادرونیجنعفونت
Orndorff(شـود زودهنگـام تولـد منجر به  et al., 2006.(
ایستریليباکتررشدباشندقادرکهییهانگهدارندهازاستفاده
ز ئحـا اریبسـ نـد، ینماکنتـرل ییغذامواددرراتوژنزیمونوس

ـ اهم ـ تی Asgari(باشـد یم Nematian & Mohammadi,

مـردم ینگرانباعثغذادرییایمیشموادازاستفاده).2016
هـاي  نگهدارنـده کـه باورنـد ایـن بـر مـردم رایز،استشده

ـ تهدراآنهـا یسـالمت اسـت ممکنیکروبیضدمییایمیش دی
ـ اهمازمـواد ایـن بـراي جایگزینیلیدلنیهمبه.دینما تی

اسـانس وعصـاره ازاسـتفاده البته .استبرخورداریخاص
باشـد. یمناسـب اریبسـ نیگزیجـا توانـد یمداروییاهانیگ

ـ علبرتوانندیمکههستنديمواديدارایاهیگيهاعصاره هی
Rabiei(رونـد بکـار هـا سمیوارگانکریمازياریبس et al.,

2013.(
Echinophoraعلمـی نـام بـا خوشـاریزه داروییگیاه

platylobaخــانوادهازApiaceaeفارســی،درباشــد.مــی
شـود مـی نامیدهکشندروخوشاروزهتوراغ،تیغخوشاریزه،

)Mirghazanfari et al., دروسیعیطوربهگونهاین).2012
غـذا دهنـده طعـم یـک عنـوان بهایرانمرکزوغربنواحی
Aqababa(شودمیمصرف et al., یسنتیپزشکدر).2016

ـ دلیـل بـه معـده زخـم درمانوزخمبهبودمنظوربه یویژگ
وشـده اسـتفاده معدهمحركعنوانبهونفخضد،یقارچضد
دادهنشـان اخیـراً آنیسرطانضدویمیکروبضدفعالیتنیز

Glamoclija(اسـت شـده  et al., Hashemi؛ 2011 et al.,

درکبـد ازیمحـافظت اثـر دارايهمچنـین گیاهینا).2009
Heidarian(استاستامینوفنازحاصلیتسمبرابر et al.,

دسـت بنتـایج براسـاس خوشاریزهگیاههايترکیب).2014
همکـــارانوSharafati-chaleshtoriمطالعـــاتازآمــده 

فالونوئیـد ،)mg/g138(فنولیکهايترکیبشامل)2012(
)mg/g127(فالونولو)mg/g132(بـه توجـه بـا باشد.می

عصـاره تـأثیر بررسـی منظوربهمطالعهاینشده،ذکرموارد
مونوسیتوژنزلیستریاباکتريبرخوشاریزهگیاهآبیویاتانول

شد.اجراوطراحیر،یشوکشتمحیطدر
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هامواد و روش
گیاهآوريجمع

اسـتان مختلـف مناطقازبهار،فصلدرخوشاریزه،گیاه
حـذف بـراي  ابتداگردید.آوريجمعبختیاريوچهارمحال

اولیـه، وشـوي شسـت ازپـس وشـد آبکشـی غبـار وگرد
کامـل طـور هبوجداسازيگیاهایناستفادهقابلهاي قسمت

آسـیاب توسـط شدن،خشکازپسوشدخشکسایهدر
.گردیدپودربرقی

خوشاریزهگیاهاتانولیوآبیهاي عصارهاستخراج
پودرازگرم50ی،اتانولوآبیهاي عصارهتهیهبراي 
تولیـد بـراي مقطرآبلیترمیلی450همراهبهخوشاریزه

همـراه بـه گـرم) 50(پـودر میـزان همـین وآبیعصاره
اتانولیعصارهتولیدبرايدرجه80اتانوللیترمیلی450

دسـتگاه توسـط سـاعت 24مـدت برايوشدندمخلوط
کامـل استخراجبراي شدنمخلوطروند)Shaker(شیکر

وگردیدسانتریفیوژمخلوطسپسکرد.پیداادامهعصاره
وشدمنتقلحرارتبهمقاومظروفبهماندهباقیمحلول

حدودحرارتدرجهباگرمخانهدرشدنخشکزمانتا
فراینـد  اتمـام ازپـس گرفـت. قرارگرادسانتیدرجه60

جداسازيظرفدرماندهباقیعصارهتمامیشدن،خشک
بایخچالدرمناسب،ظروفدراستفاده،زمانتاوگردید
شـرایط حفـظ بـراي  (گـراد سـانتی درجه4حدوددماي

شد.نگهداريخنک)وخشکمحیطازجملهمناسب

حیتلقيبراتوژنزیمونوسایستریليباکتريسازآماده
مونوســـیتوژنز،لیســـتریابـــاکترياســـتانداردســـویه

ATCC1297قــراراســتفادهمــوردآزمایشــگاهدرموجــود
نظـر مـورد باکتري،آزمایشانجامازقبلساعت24گرفت.

TSB)Trypticمایعکشتمحیطبهشعلهمجاورتدر Soy

Broth(مرك)(مـدت بـه تلقیح،ازپسویافتانتقالآلمان
گـذاري گرمخانـه گرادسانتیدرجه37دمايدرساعت24

ازبعـد بـاکتري سوسپانسـیون از10-6تـا ترقّسريشد.
ـ گردید.تهیهگذاريگرمخانه پلیـت در6و4،5هـاي  ترقّ

سـاعت 48تا24زمانمدتبرايوشددادهسطحیکشت
تعـداد شـد. گـذاري گرمخانهگرادسانتیدرجه37دمايدر

کلنـی) 300تـا 30حـاوي (پلیـت مناسـب پلیتهاي کلنی
لیترمیلیهردرمونوسیتوژنزلیستریاتعدادوگردیدشمارش

شد.تعیین

آبیهاي عصاره)MIC(رشدبازدارندهغلظتحداقلتعیین
اتانولیو

ازهـا، عصـاره رشدبازدارندهغلظتحداقلتعیینبراي
تـر یکرولیم300حجـم بـا گـرد تـه یچـاهک 96يهاتیپل

حـاوي TSBکشتمحیطهاچاهکدرونابتدا.شداستفاده
%،3هـاي  غلظتباجداگانهطوربهاتانولیوآبیهاي عصاره

ازسـپس شد.وارد%20و%17%،%15،%12،%10،%7،5
تعـداد بـه مونوسـیتوژنز لیسـتریا بـاکتري سـاعته 24کشت

cfu/ml105سـتون .شـد اضـافه هـا چاهـک ازیـک هربه
بـدون کشـت (محـیط کشـت محـیط کنترلعنوانبهیازدهم
منفـی کنتـرل عنـوان بـه دوازدهمستونوباکتري)وعصاره
گرفتـه نظـر درباکتري)دارايوعصارهبدونکشت(محیط

هـا چاهـک درونتمحتویـا شـدن مخلوطمنظوربه.ندشد
سـپس .شـد قراردادهشیکررويدقیقهیکمدتهبهاپلیت
درجـه 37دمـاي درسـاعت 48تا24دتمبرايهاپلیت

بعد وشدندگذاريگرمخانهدارشیکرگرمخانهدرگرادسانتی
وگرفتقراربررسیمورداهچاهککدورتعدموکدورت

MICعنـوان بهکدورتگونههرفاقدوشفافچاهکاولین

,Varnam(شدگرفتهنظردر 1996(.

وآبیهاي عصاره)MBC(کشندهغلظتحداقلتعیین
اتانولی

باوشعلهمجاورتدرکشنده،غلظتحداقلتعیینبراي
شــدهدادهتشــخیصچاهــکازاســتریل،شــرایطرعایــت
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بـه میکرولیتـر 20آن،ازبعـد هـاي  غلظتوMICعنوانبه
منتقـل آلمـان) (مـرك، PCAکشتمحیطحاويهاي پلیت

کشـت هـاي  پلیـت تمامیشد.انجامسطحیکشتوگردید
تـا 24مـدت بـه گـراد سانتیدرجه37دمايدرشدهداده
بـاکتري رشدنظراز،بعدوشدندگذاريگرمخانهساعت48

MBCعنـوان بـه کلنیفاقدپلیتگرفتند.قراربررسیمورد

شد.گرفتهنظردر

شیردراتانولیوآبیهاي عصارهلیستریاییضداثربررسی
سهوMICبرابر غلظتاتانولی،وآبیهاي عصارهاز
شـیر توسـط وشـد منتقـل هالولهبهآنازباالترغلظت

یـک هردرشد.رساندهلیترمیلی5/2حجمبهاستریلیزه
نحويبه،شدتلقیحباکتريساعته24کشتازها،لولهاز
برايباشد.موجودباکتري105محیطلیترمیلیهردرکه
قـرار تکـرار سـه اتانولیوآبیهاي عصارهازغلظتهر

يحـاو وعصـاره بـدون ریشـ يحـاو لولهکیشد.داده
شرایطدرهالولهشد.گرفتهنظردرشاهدعنوانبهيباکتر

24،48زمانهايدروشدندينگهدارگرادیسانتدرجه4
ـ تهیـه ازپسويبردارنمونهآنهاازساعت72و وترقّ

ــت ــرکشـ ــیطرويبـ ــرك،TSAمحـ ــان)(مـ وآلمـ
مـدت بـه گرادسانتیدرجه37دمايدرگذاريگرمخانه

ایـن تمـام .شـد شمارشهاکلنیتعدادساعت48تا24
تکرارنیزگرادسانتیدرجه25دماییشرایطبرايمراحل

،6هـاي زماندرباکتريشمارشوبردارينمونهولیشد
.انجام گردیدساعت24و12

آماريوتحلیلتجزیه
افزارنرمتوسطها،پرگنهشمارشازآمدهدستبهاي داده
Sigmaآماري Stat طرفـه یـک واریـانس آنالیزآزمونبا4

)ANOVA(تکمیلیآزمونوTukeyوتحلیـل تجزیـه مورد

آمـاري سـطح درهـا گروهبیناختالفوگرفتقرارآماري
05/0<Pشد.ارزیابی

نتایج
اتانولیوآبیهاي عصارهکهبوداینبیانگرمطالعهنتایج

مونوسـیتوژنز لیسـتریا باکتريرشدکنترلباعثخوشاریزه،
براسـاس شـوند. میشیرمحیطدرهموکشتمحیطدرهم

رشـد ازکننـده ممانعـت غلظـت حـداقل آمده،بدستنتایج
)MIC(ــراي ــارهب ــیعص ــیوآب ــهالکل ــبب و50ترتی

)MBC(کشـندگی میزانحداقلولیترمیلیدرگرممیلی70
.شدمحاسبهلیترمیلیدرگرممیلی100و70ترتیببه

مونوسـیتوژنز لیسـتریا يبـاکتر يهـا یکلنتعدادنیانگیم
)cfu/ml(اتـانولی، وآبیهاي عصارهمختلفيهاغلظتدر

هاي جدولدرمتفاوتدمايدودریزه،استریلشیرمحیطدر
آمـده، بدسـت نتـایج براسـاس اسـت. شدهدادهنشان2و1

حـاوي تیمارهايبهنسبتکنترلگروهدریباکتریایجمعیت
ازپـس گـراد سانتیدرجه4دمايدراتانولی،وآبیعصاره

ــت ــاعت،72گذش ــتالفس ــیاخ ــانيدارمعن ــددادنش ن
)05/0<P.(

پـس نیزگرادسانتیرجهد25دمايبراينتایجهمین
حاويتیمارهايوکنترلگروهبینساعت،24گذشتاز

توجهبا).P>05/0(شدمشاهدهآبی)و(اتانولیعصاره
پـس ،گرادسانتیدرجه4دمايدر،1جدولهاي دادهبه
و%8و%5غلظـت بـا آبیهاي عصارهبینساعت72از

مشاهدهيدارمعنیاختالف%8و%6هاي غلظتهمچنین
اخـتالف %8و%7هـاي  غلظـت بیناما).P>05/0(شد

درجـه 25دمايدر).P<05/0(نشدمشاهدهيدارمعنی
%6و%5هـاي  غلظـت باآبیهاي عصارهبین،گرادسانتی

بـین ولـی )P<05/0(نشـد مشـاهده يدارمعنیاختالف
بــوديدارمعنــیاخــتالفیکــدیگربــاهــاغلظــتســایر

)05/0<P.(
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آبی خوشاریزههاي مختلف عصارهغلظتدر)cfu/ml(لیستریا مونوسیتوژنزهاي باکتريمیانگین تعداد کلنی-1جدول 
در محیط شیر استریلیزه

گروه
گرادسانتیدرجه4دماي
ساعت72مدتدر

گرادسانتیدرجه25دماي
ساعت24مدتدر

a105×7±106×8/4a106×5±108×66/1شاهد
5%b102×5±104×06/1b103×5±105×53/1
6%b102×9±103×46/7b103×5±105×13/1
7%bc102×2±103×26/1c103×1±104×03/2
8%c10×2±102×63/1d102×1±103×01/1

باشد.میP>05/0دار در سطح دهنده اختالف معنیغیرمشابه در هر ستون نشانحروف 

دمــايدر،2جــدولدرآمــدهبدســتنتــایجبراســاس
اتـانولی هاي عصارهساعت،72ازپس،گرادسانتیدرجه4
نداشـتند يدارمعنـی اخـتالف یکدیگربا%8و%7غلظتبا

)05/0>P(ــینو ــتب ــاي غلظ ــز%9و%8ه ــتالفنی اخ
).P<05/0(نشدمشاهدهيدارمعنی

اتانولی خوشاریزههاي مختلف عصارهغلظتدر)cfu/ml(لیستریا مونوسیتوژنزهاي باکتريمیانگین تعداد کلنی-2جدول 
در محیط شیر استریلیزه

گروه
گراد درجه سانتی4دماي 

ساعت72در مدت 
گراد درجه سانتی25دماي 

ساعت24در مدت 
a105×7±106×8/4a106×5±108×66/1شاهد

7%b102×5±103×33/7b103×1±104×13/1
8%bc102×5±103×6/2c102×8±103×7/7
9%c102×4±103×56/1c103×4±103×65/3
10%d102±102×8d10×4±102×6/1

باشد.میP>05/0دار در سطح دهنده اختالف معنیحروف غیرمشابه در هر ستون نشان

مونوسـیتوژنز لیسـتریا يبـاکتر يهـا یکلنتعدادنیانگیم
)cfu/ml(ــتدر ــاغلظ ــاره%8و%7يه ــاي عص ــیه وآب

ــانولی، ــیطدرات ــیرمح ــتریلیزهش ــايدراس ــه4دم درج
بـین البتـه  اسـت. شـده دادهنشـان 3جـدول درگرادسانتی

وی(آبــعصــارهنــوعدواز%)8و7(%برابــرهــاي غلظــت
عصاره.)P>05/0(شدمشاهدهيدارمعنیاختالف)یاتانول

یاتـانول عصـاره ازگرادسانتیدرجه4در%7غلظتبایآب

ـ ایستریليباکتررشدکنترلدرغلظت،نیهمبا توژنزیمونوس
ـ عصارههمچنین.کندمیعملتريقو در%8غلظـت بـا یآب

ـ بایاتانولعصارهبهنسبت،گرادسانتیدرجه4يدما نیهم
دربـاکتري تعـداد میـانگین ولـی کـرد. عملتريقوغلظت،
و(آبــیعصــارهنــوعدواز%)8و%7(برابــرهــاي غلظــت
يدارمعنـی اخـتالف گرادسانتیدرجه25دمايدراتانولی)
).3(جدول،)P<05/0(نداشت
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آبی و اتانولی خوشاریزه در عصاره%8% و 7هاي غلظتدر)cfu/ml(لیستریا مونوسیتوژنزهاي باکتريمیانگین تعداد کلنی-3جدول 
گراد در محیط شیر استریلیزهدرجه سانتی25و 4دماي 

عصاره
گراددرجه سانتی25دماي گرادسانتیدرجه 4دماي 

7%8%7%8%
a102×2±103×26/1a10×2±102×63/1a103×1±104×03/2a102×1±103×01/1آبی

b102×5±103×33/7b102×5±103×6/2a103×1±104×13/1a102×8±103×7/7اتانولی
باشد.میP>05/0دار در سطح دهنده اختالف معنیحروف غیرمشابه در هر ستون نشان

و4هـاي  جدولبهتوجهباوآمدهتبدسجنتایبراساس
درجـه 4دمـاي درآبـی، عصـاره هـاي  غلظـت تمامدر،5

همـین بـا مقایسـه دربـاکتري تعـداد میـانگین ،گـراد سانتی
يدارمعنـی اختالفگرادسانتیدرجه25دمايدرهاغلظت

کـه بودایندهندهنشاننتایج).P>05/0(داشتندیکدیگربا

مـدت درگـراد سانتیدرجه4دماییشرایطدرآبیعصاره
درگـراد سـانتی درجـه 25دمايبهنسبتساعت،72زمان
رشـد کـاهش درتـري قـوي تـأثیر ساعت،24زمانمدت

ــاکتري ــتریاب ــیتوژنزلیس ــودازمونوس ــانخ ــینش ــدم ده
).5و4هاي(جدول

آبی خوشاریزه در محیط هاي مختلف عصارهغلظتدر) cfu/ml(لیستریا مونوسیتوژنزهاي باکتريمیانگین تعداد کلنی-4جدول 
شیر استریلیزه

گرادسانتیدرجه25دمايگرادسانتیدرجه4دمايگروه
a105×7±106×8/4b106×5±108×66/1شاهد

5%a102×5±104×06/1b103×5±105×53/1
6%a102×9±103×46/7b103×5±105×13/1
7%a102×2±103×26/1b103×1±104×03/2
8%a10×2±102×63/1b102×1±103×01/1

باشد.میP>05/0دار در سطح دهنده اختالف معنیحروف غیرمشابه در هر سطر نشان

محیطدرخوشاریزهاتانولیعصارهمختلفهايغلظتدر) cfu/ml(مونوسیتوژنزلیستریاباکتريهايکلنیتعدادمیانگین-5جدول
استریلیزهشیر

گرادسانتیدرجه25دمايگرادسانتیدرجه4دمايگروه
a105×7±106×8/4b106×5±108×66/1شاهد

7%a102×5±103×33/7a103×1±104×13/1
8%a102×5±103×6/2a102×8±103×7/7
9%a102×4±103×56/1a103×4±103×65/3
10%a102±102×8a10×4±102×6/1

باشد.میP>05/0دار در سطح دهنده اختالف معنیحروف غیرمشابه در هر سطر نشان
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بحث
اتـانولی وآبـی عصارهدوهرمطالعه،این نتایجبراساس

نشـان خودازقبولیقابللیستریاییضداثرخوشاریزه،گیاه
آبـی عصارهبازدارندگیغلظتحداقلنتایج،براساسدادند.

اتـانولی عصـاره ولیتـر میلـی درگـرم میلـی 50خوشاریزه
درزیـادي بسـیار هاي بررسیبود.لیترمیلیدرگرممیلی70

هاباکتريرويبرگیاهانهاي عصارهوهااسانستأثیرمورد 
وShamlooتوســطکــهايمطالعــهدراســت.شــدهانجــام

Yavarmanesh)2015 (ــت ــوانتح ــارزعن ــفعالیابی تی
ـ یمضد ـ يهـا عصـاره یکروب يرووراآلوئـه یاتـانول ویآب

،انجـام شـد  1394سـال درزايمـار یبشاخصيهايباکتر
اثروراآلوئهیاتانولعصارهکهکردمشخصقیتحقنیاجینتا

توژنزیمونوسایستریليباکتررويیتوجهقابلییایباکترضد
عصـاره بازدارنـدگی غلظـت حـداقل .دهدیمنشانخوداز

لیسـتریا بـراي میکرودایلوشـن، روشبـه وراآلوئـه اتانولی
آمـد بدسـت لیتـر میلـی درگـرم میلی265/0مونوسیتوژنز

)Shamloo & Yavarmanesh, 2015.(
تـأثیر مطالعـه ایـن درآمـده بدستنتایجبهتوجهبا

گـراد سـانتی درجـه 4دمـاي درخوشـاریزه هاي عصاره
کهباشدمیگرادسانتیدرجه25دمايازترقويمراتببه

همکـاران وPajohi-Alamotiمطالعهباهمسونتایجاین
ـ مآبـی عصـاره ریثأتبررسیدر)2016( بـر سـماق وهی

نیـز دماکهکردندمشاهدهنانآ.استپاتوژنيهايباکتر
تــأثیرســماقیآبــعصــارهمیکروبــیضــدخاصــیتبــر
درجــه4دمــايدرکــهايگونــهبــه،داشــتاي ینــدهافز

ـ عصـاره یمیکروبضدخاصیتگرادیسانت درسـماق یآب
.شــدبیشــترگــرادیســانتدرجــه20دمــايبــامقایســه
Zeinaliباکتریاییضداثربررسیدر)2016(همکارانو

بـر آزمایشـگاهی شـرایط دراسـپند گیاهمتانولیعصاره
ازمنتقلـه زايبیمـاري مهـم هاي باکتريازتعداديروي
درتواندمیاسپندمتانولیعصارهکهدریافتند،غذاییمواد

بـاکتري رشـد لیتـر میلـی هـر درگرممیلی78/0غلظت
.نمایدمهاررانزژمونوسیتولیستریا

Karimi Poor fardخـود پژوهشدر)2011(همکارانو
گیـاهی گونـه چنـد هـاي  عصـاره لیستریاییضداثربررسیدر

پسـته سـبز پوسـته ودنـایی آویشـن سرشـاخه جفت،ازجمله
بیشـترین مطالعهایندرکردند.پیدادستمثبتینتایجبهوحشی

مربـوط مونوسیتوژنزلیستریاباکتريعلیهباکتریاییضدخاصیت
بازدارنـدگی غلظتحداقلکهبودجفتهیدروالکلیعصارهبه

بـا برابـر آنلیتـر میلـی درگرممیلی125/0بابرابرعصارهاین
ــرتعیــیندر.آمــددســتبلیتــرمیلــیدرگــرممیلــی25/0 اث

ــد ــیض ــارهمیکروب ــانولیعص ــزات ــردومغ ــهگ ــطک توس
Sharafati-Chaleshtoriانجـــام شـــد)2011(همکـــارانو،

ــداقل ــنبازدارنـــدگیغلظـــتحـ بـــرايعصـــارهایـ
حـداقل ولیتـر میلـی درگرممیلی625/0،مونوسیتوژنزلیستریا
.گردیدگزارشلیترمیلیدرگرممیلی25/1آنکشندگیغلظت

Soltani nejadضـد اثـر خـود مطالعهدر)2010(همکارانو
ازبرخـی علیـه راکـوهی کـاکوتی متـانولی عصـاره باکتریایی

ازحاصـل نتـایج دادنـد. قراربررسیموردپاتوژنهاي باکتري
کـوهی کـاکوتی متـانولی عصارهبازدارندهغلظتحداقلتعیین
بجـز آزمایشمورديهايباکترهمهبرعصارهاینکهدادنشان

کشـی میکروبوکنندگیمهاراثريداراآئروژینوزاسودوموناس
عصـاره ایـن کشـی میکـروب ومهارکنندگیغلظتداقلح.بود
.آمـد بدستلیترمیلیدرمیکروگرم1منوسیتوژنزلیستریايبرا

مثبـت گـرم يهـا يبـاکتر میانازکهدادنشانمطالعهایننتایج
نسـبت راحساسیتبیشترینمنوسیتوژنزلیستریاآزمایشمورد

.داردکاکوتیعصارهبه
،)2016(همکارانوNoudoostمطالعاتنتایجبراساس

مـورد هـاي  بـاکتري همـه رويبـر آزادسـبز چايعصاره
وبیشـترین داد.نشـان خـود ازبازدارنـدگی نقـش آزمایش

ــوي ــرینق ــتت ــیضــدفعالی ســبزچــايعصــارهمیکروب
رشـد مهـار منطقهبامونوسیتوژنزلیستریابراينانولیپوزومی

گیــاهآبـی عصــارهمطالعـه، ایـن  در.بــودمتـر میلـی 2/16
عصـاره بـه نسـبت تـري قويلیستریاییضداثرخوشاریزه

ـ ترکیـب گـرفتن نظـر دربـا داد.نشـان خودازاتانولی ياه
ــدهتشــکیل ــندهن ــاهای ــهگی وSharafati-Chaleshtoriک
وکردنـد اشـاره آنبـه خـود مطالعـه در)2012(همکاران
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عصـاره درموجودکفنولیهايبترکیباالتردرصدهمچنین
.رسـد مینظربهقبولقابلآمدهبدستنتایجخوشاریزه،آبی
لبنـی هـاي  وردهآفـر درطعـم ایجادبرعالوهخوشاریزهگیاه

هـاي  بـاکتري رشـد اسـت قـادر دوغ،وماسـت پنیر،مانند
تـوان مـی رواز ایـن .نمایـد مهارنیزرامونوسیتوژنزلیستریا
یـک عنـوان بـه آنهايترکیبوگیاهاینازکهکردپیشنهاد

قبلـی مطالعـات .شوداستفادهطبیعیدهندهطعمونگهدارنده
رشـد ازوداردقـوي قـارچی ضداثرگیاهاینکهدادهنشان
.کندمیجلوگیرينیزهاقارچ
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Abstract
Listeria monocytogenes is known as one of the bacteria transmitted by food, especially dairy

products. Recently, the demand for replacing chemical preservatives with natural compounds
has increased. The aim of this study was to investigate the antibacterial effects of Echinophora
platyloba DC. extracts on Listeria monocytogenes in broth medium and milk. The standard
method of microdilution was used to determine the minimum inhibitory concentration and the
minimum bactericidal concentration of aqueous and ethanol extracts of Echinophora platyloba
on tested bacteria. The results showed that the minimum inhibitory concentrations of aqueous
and ethanol extracts, were 50 and 70 mg/ml respectively and the minimum bactericidal
concentrations for these extracts, were 70 and 100 mg/ml respectively. Based on the results,
both aqueous and ethanol extracts showed acceptable anti listeria effects at 4ºC and 25ºC in
milk compared to the control group (P<0.05). At the same concentrations, the aqueous extract
showed a stronger effect on the Listeria monocytogenes as compared with ethanol extract. Also,
the results revealed that the antimicrobial effect of the aqueous extract was greater at 4ºC than
that of 25ºC in the same concentration (P<0.05).
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