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چکیده
امروزه بدلیل سنتزى و شیﻤیایﻰ بودن آنتیبیوتیکها و مقاومت بدن نﺴﺒت به آنها ،استﻔاده از ترکیﺒات گیاهﻰ براى درمان بیﻤاریها و
عﻔونتها بﺴیار موردتوجه قرار گرفته است .در این تحقیق ،عصاره گیری از گیاهان با روش خیﺴاندن در اتانول  80درصد انجام و عصاره
ریشه زرشک با روش  HPTLCو عصاره دانه رازیانه با استﻔاده از  GC/MSمورد آنالیز قرار گرفت .برای اثر ضد میکروبی در  3تکرار از
روش انتشار در آگار و میکرودایلوشن استﻔاده شد .در بررسی حداقل غلظت بازدارندگی ) ،(MICبین اثر ضد باکتریایی عصاره ریشه زرشک
و دانه رازیانه بهصورت انﻔرادی و توام با نایﺴین و دی استات سدیم بر یرسینیا انتروکولیتیکا اختالف معنیداری مشاهده شد .در بین عوامل
مورد بررسی ،نایﺴین بیشترین اثر آنتی باکتریال و پس از آن به ترتیب عصاره ریشه زرشک و دانه رازیانه اثر ضد باکتریایی خود را نشان
دادند .اثر آنتی باکتریال دی استات سدیم بر یرسینیا انتروکولیتیکا کﻤتر بود .این نتایج با نتایج تﺴت انتشار دیﺴک در آگار تا حد زیادی
هﻤخوانی داشت .نتایج نشان داد  MICدی استات سدیم و نایﺴین توام با عصاره های ریشه زرشک و دانه رازیانه کاهش قابلتوجهی
نﺴﺒت به حالت انﻔرادی هر یک به تنهایی داشت ( .)P<0/05در خصوص حداقل غلظت کشندگی ) (MBCنیز نتایج مشابهی به دست آمد
که نشان داد استﻔاده توأم دی استات سدیم با این عصارهها میتواند سﺒب کاهش میزان مصرف دی استات سدیم به تنهایی و عوارض
ناشی از آن گردد .هﻤچنین استﻔاده توأم عصارهها با نایﺴین در کاهش مصرف عصاره و تغییرات ارگانولپتیکی ناشی از آنها مؤثر است.
کلید واژه ها :یرسینیا انتروکولیتیکا  ،ریشه زرشک ،دانه رازیانه ،نایﺴین ،دی استات سدیم.

مقدمه
طی سالیان متﻤادی داروهای طﺒیعی خصوصاً گیاهان

بهعنوان مواد طﺒیعی کمخطر ،در دسترس و

دارویی و درعینحال مواد اولیه موجود در آنها در

ارزانقیﻤت ،نﺴﺒت به آنتیبیوتیکهای سنتتیک ،در

میگیرد

درمان عﻔونتهای باکتریال شده است ( Mosaddegh

( .)Mosaddegh and Naghibi, 2002افزایش

 .)and Naghibi, 2002; Weinstein, 2001گیاهان

مقاومت دارویی میکروارگانیﺴمها و عدمکﻔایت داروهای

دارویی حاوی ترکیﺒات ثانویه وسیع با فعالیت زیﺴتی

شیﻤیایی معﻤول در درمان بیﻤاریهای عﻔونی و

مهﻤی هﺴتند که با فنآوریهای عصاره گیری این

افزایش آگاهی و توجه هر چه بیشتر مصرفکنندگان و

ترکیﺒات فعال از منابع گیاهی استخراج و عصارههای

متولیان بهداشتی به اثرات مضر نگهدارندههای شیﻤیایی

گیاهی بهطور وسیعی در صنایع دارویی ،غذایی و

و سنتتیک ،موجب انجام تحقیقهای گﺴترده جهت

بهداشتی مورداستﻔاده قرار میگیرند ( Zhang et al.,

دستیابی به ترکیبهای طﺒیعی با دامنه وسیع

 .)2005زرشک 1به دلیل داشتن ترکیﺒات آلکالوئیدی

فعالیتهای بیولوژی شده است ( Hasanvand et al.,

(بربرین) اثرات درمانی زیادی مانند جلوگیری از رشد

 .)2016; Heshmati et al., 2016هﻤین موضوع یکی

باکتری ها ،کاهش انقﺒاض عضالت صاف ،کاهش

صنعت

داروسازی

مورداستﻔاده

قرار

از دالیل مقﺒولیت و استﻔاده رو به رشد از گیاهان
1. Berberis vulgaris
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اثر عصاره ریشه زرشک و دانه رازیانه بر باکتری یرسینیا انتروکولیتیکا

التهاب ،تحریک ترشح صﻔرا ،کاهنده فشار خون ،ضد

ضدمیکروبی جدید با منشاء طﺒیعی ،روز به روز در حال

دیابتی ،ضد سرطانی ،آنتیاکﺴیدانی و غیره دارد (El-

افزایش است .گیاهان عالی دارای متابولیتهای ثانویه

;Wahab et al., 2013; Meliani et al., 2011
 .)Fata et al., 2006رازیانه 1از خانواده چتریان ،از

فراوانی میباشند که میتوانند به عنوان یکی از
مهﻤترین منابع دارویی با اثرات ضدباکتریایی و

قرن ها پیش در طب سنتی ایران بهعنوان ضد نﻔخ،

ضدقارچی جدید شﻤرده شوند .از سویی استﻔاده از

مدر ،دفعکننده سنگهای کلیه و مجاری ادراری ،ضد

اثرات سینرژیﺴﻤی در استﻔاده توام انواع عوامل ضد

التهاب ،ضداسپاسم و افزایشدهنده شیر مادران مورد

میکروبی ،میتواند دوز مصرف داروها و نگهدارندهها را

استﻔاده قرار میگیرد ( Mosaddegh and Naghibi,

کاهش دهد ( .)Oussalah et al., 2007در نتیجه این

2002; Kaur and Arora, 2009; Oktay et al.,
 .)2003نایﺴین یکی از نگهدارندههای طﺒیعی میباشد

مطالعه با هدف بررسی اثر ضد میکروبی عصاره دانه
رازیانه و ریشه زرشک به صورت مجزا و توام با نایﺴین و

که توسط الکتوکوکوس الکتیس تولید میشود .نایﺴین

دی استات سدیم بر یرسینیا انتروکولیتیکا انجام گردید.

به علت طﺒیعی و غیر سﻤی بودن ،پایداری در  pHهای

روش کار

اسیدی ،حاللیت باال در محیطهای آبی ،قابلیت تجزیه

عصارهگیری و آنالیز شیﻤیایی عصارهها

توسط آنزیمهای هضم کننده و عدم تاثیر بر فلور

ریشه گیاه زرشک و دانه رازیانه به ترتیب از بیرجند و

میکروبی روده ،عدم سرطانزایی ،تغییر ندادن بو یا طعم

قزوین جﻤع آوری و پس از آسیاب نﻤودن گیاه به مقدار

غذا و طیف وسیع فعالیت میکروبی به عنوان یک

کافی ،عصارههای هیدروالکلی آنها به روش خیﺴاندن در

نگهدارنده مطلوب در مواد غذایی مطرح میباشد

اتانول  80دصد (مرک آلﻤان) تهیه و به کﻤک دستگاه

( .)Dykes et al., 2003; Dabagh et al., 2012دی

تقطیر با خالء دوار یا روتاری 4تغلیظ و توسط فریز

استات سدیم با نام تجاری آلویتا از نگهدارنده های

درایر5

طﺒیعی بوده که استﻔاده از آن به عنوان یک افزودنی

خشک گردید .عصاره ریشه زرشک به روش

کروماتوگرافی الیهنازک باکارآیی

ضد فﺴاد مواد غذایی توسط سازمان غذا و دارو 2و

باال 6مورد

آنالیز قرار

گرفت ( .)Maithani et al., 2014برای این آنالیز

سازمان بهداشت جهانی 3مجاز شناخته شده است

رقتهای مختلف از بربرین استاندارد و عصاره ریشه

( .)Jay, 2000دی استات سدیم به عنـوان نگهدارنده

زرشک در حالل اتانول ( )1mg/mLتهیه و به دستگاه

و بازدارنـده کپـک و مخﻤـر و بعضی از باکتریها،

تزریق شد .در این بررسی فاز ثابت سیلیکاژل 60F254

کﻤپلکس دهنده و تثﺒیت کننده استﻔاده میشود

و برای فاز متحرک از سیﺴتم حاللی بوتانول :اسید

( .)Sallam, 2007; Neetoo, 2016یرسینیا

استیک :آب ( )8:1:1استﻔاده گردید .آنالیز عصاره دانه

انتروکولیتیکا با گﺴتردگی محیطی عامل بیﻤاریهای

رازیانه با استﻔاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل

گوارشی متعددی به خصوص در کودکان و نوجوانان

به طیفسنج

میباشد که در موارد حاد میتواند موجب آسیبهای

جرمی7

( Agilent 7890S/5975C,

 )UKانجام گردید .برای این منظور عصاره دانه رازیانه

کلیوی ،التهاب مزمن مﻔاصل و اختالل در سیﺴتم

( )5 mg/mLدر اتانول حل و به آن مقداری سولﻔات

اعصاب مرکزی شود ( Trajković-Pavlović et al.,

سدیم بهعنوان جاذب الرطوبت افزوده و پس از عﺒور از

 .)2007تحقیقات در جهت شناسایی ترکیﺒات

4. Rotary evaporator
5. Freeze drayer
)6. High performance thin layer chromatography (HPTLC
7. Gas Chromatography-Mass Spectrometry method
)(GC/MS) (GC Agilent 7890, UK

1. Foeniculum vulgare mill.
)2. Food and Drug Administration (FDA
)3. World Health Organization (WHO
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مجله میکروب شناسی مواد غذا ئی
فیلتر سرنگی به دستگاه تزریق گردید .دمای اولیه

بطوریکه  30میکرولیتر از هر عصاره (،)400 mg/mL

محﻔظه  40درجه سانتیگراد بود که با سرعت  5درجه

نایﺴین ( 250 ،100µg/mLو  )500و دی استات

سانتیگراد بر دقیقه به  300درجه سانتیگراد میرسید

سدیم ( 40%و  )%80بر روی دیﺴکهای بالنک استریل

و سه دقیقه حﻔظ میشد .فاز ساکن ستون Agilent

استاندارد) (Padtan Teb, Iranبا قطر  6میلی متر قرار

) 190915-433 (30m × 0.25mm × 0.25 µmو فاز

و پس از خشک شدن با پنس استریل بر روی پلیتهای

متحرک گاز هلیوم با جریان  1میلی لیتر در دقیقه بود

حاوی محیط مولر هینتون آگار )MHA( 4آغشته با

(.)Singh et al., 2006

کدورت  0/5مک فارلند باکتری یرسینیا انتروکولیتیکا

سویه باکتریایی و عوامل مورد بررسی

قرار میگرفت .به عنوان شاهد منﻔی از آب مقطر

جهت این مطالعه ،باکتری لیوفیلیزه یرسینیا

استریل و حالل عصاره (تویین  ،)80و به عنوان شاهد

انتروکولیتیکا ( )ATCC:23715از انﺴتیتو پاستور

مثﺒت از چند دیﺴک آنتی بیوتیک استاندارد

ایران ،سدیم دی استات و نایﺴین ( )w/w %2/5از

(اریترومایﺴین ،استرپتومایﺴین ،سیپروفلوکﺴازین و

شرکت سیگﻤا آمریکا تهیه گردید .به منظور فعالسازی

جنتامایﺴین) استﻔاده شد ،سپس پلیت ها به مدت 24

نایﺴین ،به میزان 20 mg/mLدر اسیدکلریدریک 0/02

ساعت در انکوباتور  37درجه سانتیگراد قرار گرفت و

موالر حل میگردید در این حالت محلول آمادهشده

پس از ان میزان مناطق مهاری یا قطر هاله عدم رشد

دارای  µ 500g/mLنایﺴین خالص بوده که رقتهای

براساس میلیمتر محاسﺒه گردید.

متوالی از آن در محیط مولر هینتون براثQuelab (1

روش

 )Chemical Co, Canadaبرای بررسی اثر

برای دستیابی به حداقل غلظت مهار کنندگی(MIC)6

ضدمیکروبی تهیه میشد.

و حداقل غلظت کشندگی (MBC) 7از روش

سنجش میکروبی

میکرودایلوشن در میکروپلیتهای  96خانه استریل

به منظور بررسی اثر ضدمیکروبی ،از روش انتشار

استﻔاده شد ( Wayne, 2009b; Rohani et al.,

دیﺴک و میکرودایلوشن استﻔاده شد .به منظور بررسی

 .)2011در این روش رقتهای متوالی از عصارهها

منحنی رشد باکتری و پیبردن به تعداد باکتری برای

( 0/2 mg/mLتا ،) 360نایﺴین (0/12 µg/mL

تهیه تلقیح اولیه از باکتری ( ،)5×106 CFU/mLدو

تا )400و دی استات سدیم ( 1تا  )%72بطور مجزا در

کشت متوالی 2در محیط کشت مولر هینتون براث

محیط  MHBتهیه و سپس هر کدام از رقتها با مقدار

( )MHBدر انکوبه  37درجه سانتیگراد به مدت 20

مشخصی از باکتری اولیه ( ) 5×106 CFU/mLدر 3

ساعت در  3تکرار انجام گردید .سپس جﻤعیت

تکرار تلقیح شد .به منظور حاللیت عصارهها در محیط،

باکتریایی با تهیه رقتهای سریالی و کشت بر روی

 MHBحاوی  %2تویین  80تهیه گردید .در کنار رقت-

محیط کشت مولر هینتون آگار ( Quelab Chemical

های مورد آزمایش ،یک کشت کنترل مثﺒت (فاقد

 )Co, Canadaشﻤارش گردید.

عصاره ،سدیم دی استات و نایﺴین) و یک کشت کنترل

روش انتشار دیﺴک

3

میکرودایلوشن5

منﻔی (محیط فاقد باکتری) نیز استﻔاده شد .بهطور
خالصه  160میکرولیتر محیط کشت 20 ،میکرولیتر از

بهمنظور بررسی اثر ضد میکروبی ،از روش انتشار در
آگار در  3تکرار استﻔاده شد (،)Wayne, 2009a

)4. Muller Hinton Agar (MHA
5. Micro-Well Dilution Method
)6. Mnimum Inhibitory Concentration (MIC
)7. Mnimum Bcteriocidal Cncentration (MBC

)1. Muller Hinton Broth (MHB
2. Two overnight culture
3. Disk diffusion method
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اثر عصاره ریشه زرشک و دانه رازیانه بر باکتری یرسینیا انتروکولیتیکا

غلظتهای مختلف عصارهها ،سدیم دی استات و

در آنالیز عصاره ریشه زرشک با روش  ،HPTLCغلظت

نایﺴین و  20میکرو لیتر از باکتری آماده تلقیح

بربرین2در این عصاره  20/87درصد محاسﺒه گردید .بر

( )5×106 CFU/mLبه هر چاهک در میکروپلیت 96

اساس نتایج حاصل از آنالیز  GC/MSعصاره دانه
آنتول4

خانه اضافه میگردید تا تعداد نهایی باکتریها در هر

رازیانه-2 ،اتیل هگزیل فتاالت 3و ترانس

چاهک معادل  1×105 CFU/wellبرسد .ابتدا محتوای

بیشترین میزان را در این عصاره به خود اختصاص داده

هر چاهک بر روی میکروپلیت شیکر به مدت  20ثانیه

بود .نتایج حاصل از بررسی اثر ضد میکروبی عصارهها،

با سرعت  rpm 300مخلوط و سپس به منظور تعیین

نایﺴین و دی استات سدیم بر یرسینیا انتروکولیتیکا در

 MICو  ،MBCدر انکوباتور به مدت 24ساعت در

روش انتشار دیﺴک در آگار براساس قطر هاله عدم

دمای  37درجه سانتیگراد انکوبه میگردید .حداقل

رشد در جدول  1نشان داده شده است .بیشتر بودن

غلظتی که مانع رشد باکتری شده بود یا عدم کدورت

میزان قطر هاله عدم رشد به معنی بیشتر بودن اثر ضد

مشهود با گروه کنترل داشت ،بهعنوان  MICو حداقل

باکتریایی میباشد .هﻤچنین نتایج حاصل از روش

غلظتی که سﺒب مرگ باکتری و عدم ظهور کلونی در

میکرودایلوشن ،بصورت میانگین و انحراف معیار حداقل

محیط  MHAمیگردید به عنوان  MBCتعیین شد.

غلظت بازدارندگی رشد ( )MICو حداقل غلظت

برای بررسی اثر توام عصارهها با نایﺴین و دی استات

کشندگی ( )MBCعصارهها ،نایﺴین و دی استات

سدیم ،از رقتهای معادل  1/2مقادیر  MICهر عصاره

سدیم بر یرسینیا انتروکولیتیکا بصورت انﻔرادی و توام

در کنار رقتهای متوالی نایﺴین ( 0/005تا 100

در جدول  2و  3آورده شده است .کوچکتر بودن میزان

 )µg/mLو دی استات سدیم ( 0/25تا  )%56در کنار

 MICو  MBCنشاندهنده بیشتر بودن اثر آنتی

کنترل مثﺒت و منﻔی در  3تکرار استﻔاده شد .تﻤامی

باکتریال می باشد .با تجزیه و تحلیل داده ها توسط

مراحل مشابه روش فوق بود با این تﻔاوت که 140

آنالیز واریانس در بین عوامل مورد بررسی ،نایﺴین

میکرولیتر محیط  MHBحاوی  %2تویین 20 ، 80

بیشترین اثر آنتی باکتریال و پس از آن به ترتیب عصاره

میکرولیتر از غلظت های مختلف سدیم دی استات و

ریشه زرشک و دانه رازیانه اثر ضد باکتریایی خود را بر

نایﺴین 20 ،میکرولیتر از رقت معادل  MIC 1/2هر

یرسینیا انتروکولیتیکا نشان دادند .در این بین اثر آنتی

عصاره و  20میکرولیتر از باکتری آماده شده به هر

باکتریال دی استات سدیم بر باکتری یرسینیا

چاهک در میکروپلیت  96خانه اضافه میگردید.

انتروکولیتیکا از هﻤه عوامل مورد بررسی کﻤتر بود .این

تجزیه و تحلیل آماری

نتایج تا حد زیادی با نتایج حاصل از تﺴت انتشار

برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار SPSS 16

دیﺴک در آگار هﻤخوانی داشت (جدول  .)1در این

استﻔاده گردید .بررسی تأثیر انواع عوامل بر باکتری

مطالعه اثر توام دی استات سدیم و نایﺴین با عصاره-

یرسینیا انتروکولیتیکا توسط آنالیز واریانس 1و بررسی

های ریشه زرشک و دانه رازیانه در مقایﺴه با اثر

اختالف شاخصها هم توسط آزمون تعقیﺒی دانکن با

انﻔرادی آنها اختالف معنیداری را نشان داد

سطح معنی داری  P<0/05انجام گردید.

( ،)P<0/05در واقع استﻔاده توام سﺒب افزایش قابل

نتایج

توجهی در اثر بازدارندگی انﻔرادی آنها بر یرسینیا
انتروکولیتیکا گردید .در مقایﺴه این عوامل ،اثر آنتی
2. Berberine
3. Bis (2-ethylhexyl) phthalate
4. Trans-anethole

1. One Way ANOVA
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مجله میکروب شناسی مواد غذا ئی
باکتریال دی استات سدیم و نایﺴین توام با عصاره

زرشک توانﺴت اثر کشندگی در غلظت  %36بر باکتری

ریشه زرشک بطور معنی داری بیشتر بود (.)P<0/05

یرسینیا انتروکولیتیکا داشته باشد در صورتیکه در

در خصوص  MBCو مقایﺴه اثرات انﻔرادی عوامل مورد

خصوص دی استات سدیم بصورت انﻔرادی تا غلظت 72

بررسی ،نایﺴین و عصاره ریشه زرشک به ترتیب

درصد و توام آن با عصاره دانه رازیانه تا غلظت

بیشترین اثر کشندگی را بر یرسینیا انتروکولیتیکا نشان

56درصد MBC ،بدست نیامد .هﻤچنین در این بررسی

دادند .اما عصاره دانه رازیانه و دی استات سدیم در

اثر کشندگی نایﺴین بصورت توام با عصارهها علیه

غلظتهای مورد بررسی نتوانﺴتند سﺒب مرگ باکتری

باکتری یرسینیا انتروکولیتیکا بطور معنی داری بیشتر

شوند .اگرچه دی استات سدیم توام با عصاره ریشه

از اثر انﻔرادی آن بود.

جدول  :1قطر هاله عدم رشد باکتری یرسینیا انتروکولیتیکا در حضور نایﺴین ،دی استات سدیم و عصارههای ریشه زرشک و دانه رازیانه در مقایﺴه با
آنتی بیوتیکهای استاندارد با روش انتشار دیﺴک (با قرارگیری  µ 30Lاز هر یک از عوامل مورد بررسی در هر دیﺴک)
ریشه
زرشک

روش انتشار

دانه
رازیانه

دی استات
سدیم)(%

نایﺴین
)(µg/mL

دیﺴک
400

50
0

400

)(mm
(mg/m
)L

(mg/m
)L

250

10
0

µ15g

یرسینیا
انتروکولیتیکا
22

40

80

اریترومایﺴ
ین

28

11

24

21

R

R

10

استرپتومای
سین
µ10g

17

سیپروفلوکﺴ
ازین
µ5g

32

جنتامایﺴ
ین

تویین
80

µ10g

28

R

 :Rمقاوم
جدول  :2میانگین و انحراف معیار حداقل غلظت بازدارندگی) (MICو حداقل غلظت کشندگی) (MBCنایﺴین ،دی استات سدیم و عصارههای ریشه
زرشک و دانه رازیانه بصورت انﻔرادی بر باکتری یرسینیا انتروکولیتیکا در  3تکرار
تیﻤار

یرسینیا
انتروکولیتیکا

نایﺴین)(µg/mL

دی استات سدیم)(%

انحراف معیار میانگین
)(Mean  SD

انحراف معیار میانگین
)(Mean  SD

عصاره ریشه )(mg/mL
زرشک
انحراف معیار میانگین
)(Mean  SD

عصاره دانه رازیانه)(mg/mL
انحراف معیار میانگین
)(Mean  SD

MIC

0/0  1/25

4/61  45/33

1/15  3/33

46/18  173/33

MBC

0/0  20/0

1N

2/30  17/33

2N

 :N1منﻔی تا  :N2 ، %72منﻔی تاmg/mL

360

جدول  :3میانگین و انحراف معیار حداقل غلظت بازدارندگی) (MICو حداقل غلظت کشندگی) (MBCنایﺴین و دی استات سدیم بصورت توام با
عصارههای ریشه زرشک و دانه رازیانه بر باکتری یرسینیا انتروکولیتیکا در  3تکرار
تیﻤار

نایﺴین توام با
ریشه زرشک)(µg/mL

دی استات سدیم توام با
½  MICریشه زرشک)(%

½ MIC

میانگینانحراف معیار
)(Mean  SD

نایﺴین بصورت توام با
 MICرازیانه )(µg/mL
½
میانگینانحراف معیار
)(Mean  SD

MIC

0/04  0/01

24/0  0/0

0/66  0/28

18/66  2/30

MBC

0/20  0/07

36/0  0/0

2/50  0/0

N

یرسینیا
انتروکولیتیکا

میانگینانحراف معیار
)(Mean  SD

دی استات سدیم توام با
½  MICرازیانه)(%
میانگینانحراف معیار
)(Mean  SD

 :Nمنفی تا %56
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اثر عصاره ریشه زرشک و دانه رازیانه بر باکتری یرسینیا انتروکولیتیکا

بحث
با توجه به مقاومت دارویی و عوارض جانﺒی داروهای

نﻤودند عصاره رازیانه حداقل غلظت مهارکنندگی رشد

آنتی باکتریال شیﻤیایی ،رویکرد تحقیقات به منابع

را به ترتیب علیه اسپرژیلوس فالوس ،کاندیدا آلﺒیکنس،

طﺒیعی در چند دهه اخیر بﺴیار فراوان میباشد از

باسیلوس سرئوس و استافیلوکوکوس ارئوس دارد

جﻤله در تحقیقات متعددی اثرات ضد میکروبی گیاهان

( .)Roby et al., 2013با وجود مشاهده اثر ضد

مختلف به اثﺒات رسیده است ( Semnani et al.,

میکروبی عصاره دانه رازیانه علیه باکتری یرسینیا

 .)2006اگرچه در دهههای گذشته حضور ترکیﺒات

انتروکولیتیکا در تحقیق حاضر ،این اثر در مقایﺴه با

شیﻤیایی به عنوان دارو یا طعمدهنده و یا نگهدارنده

عصاره ریشه زرشک و نایﺴین بطور معنی داری کﻤتر

باعث کم رنگ شدن نقش گیاهان گردیده است ولی

بود .در مطالعه مﺒصری و هﻤکاران ( ،)2009تاثیر

بدلیل اثرات مضر به مراتب کﻤتر گیاهان و ترکیﺒات

نایﺴین بر کاهش غلظت نگهدارندههای شیﻤیایی رایج

مشتق شده از آنها نﺴﺒت به ترکیﺒات شیﻤیایی رویکرد

بر علیه باکتریهای استافیلوکوکوس ارئوس و لیﺴتریا

جدیدی به گیاهان و اثرات مختلف آنها درچند سال

مونوسایتوژنز بررسی و نشان داده شد میتوان از

اخیر به چشم می خورد .در مطالعه حاضر طﺒق آنالیز

نایﺴین به عنوان یک نگهدارنده بی ضرر در فراوردههای

عصاره ریشه زرشک ،بربرین یکی از ترکیﺒات اصلی در

خوراکی استﻔاده و غلظت نگهدارندههای شیﻤیایی را

این عصاره بوده است .اثرات ضد میکروبی مشاهده شده

کاهش داد ( .)Mobasseri et al., 2009با وجود اثر

گیاه زرشک میتواند مربوط به بربرین باشد اگرچه

ضد میکروبی منابع طﺒیعی مانند عصارههای گیاهی،

ترکیﺒات دیگر گیاه هر چند اندک هم میتوانند در این

بکارگیری حجم زیاد از آنها در داروها و فراوردههای

زمینه موثر باشند .طﺒق بررسیهای انجام شده بر روی

خوراکی سﺒب تغییر طعم و بوی آنها گردیده که سﺒب

مکانیﺴم عﻤل بربرین ،اثر ضد میکروبی آن میتواند

محدودیت استﻔاده از آنها به عنوان نگهدارنده میگردد

مرتﺒط با اثر بربرین بر سنتز  RNA ،DNAو پروتئین،

( .)Leistner and Gorris, 1995در نتیجه برای حﻔظ

ایجاد اختالل در ساختﻤان غشا سلولی باکتریها و مهار

امنیت خوراکی و حﻔظ طعم و بوی فراورده ،استﻔاده

آنزیمهای سلولی باشد ( Jin et al., 2010; Peng et

هﻤزمان از چند نگهدارنده به میزان کم بهتر از

 .)al., 2015در آنالیز  GC/MSکه در این مطالعه بر

بکارگیری مقدار زیاد هر یک از آنها به تنهایی میباشد

روی عصاره رازیانه صورت گرفت مشخص شد -2اتیل

( .)Pol et al., 2002بنابراین ارزیابی اثر ضد میکروبی

هگزیل فتاالت و ترانس آنتول از اجزای تشکیل دهنده

عوامل طﺒیعی به تنهایی و توام با سایر عوامل ضد

اصلی آن هﺴتند که در مطالعات زیادی خواص ضد

میکروبی حائز اهﻤیت میباشد .بطوریکه تحقیقات

میکروبی آنها دیده شده است ( Senatore et al.,

زیادی در استﻔاده توام انواع عوامل میکروبی به عنوان

2013; Habib and Karim, 2009; Esfandyari )Manesh et al., 2013در مطالعهای که توسط کار و

عامل درمانی و نگهدارنده برای دستیابی به اثر
سینرژیﺴتی آنها صورت گرفته است ( Dabagh et al.,

هﻤکاران ( )2009بر روی رازیانه و چند گیاه دیگر انجام

.)2012; Moosavy et al., 2013

شد مشخص شد دانه رازیانه دارای اثر ضدمیکروبی قابل

نتیجه گیری

توجهی است ( .)Kaur and Arora, 2009هﻤچنین

بر اساس این مطالعه ،استﻔاده از گیاهان دارویی زرشک

رابی و هﻤکاران ( )2013با بررسی خواص آنتی

و رازیانه میتواند علیه یرسینیا انتروکولیتیکا و خطرات

اکﺴیدانی و ضد میکروبی عصاره بابونه و رازیانه مشاهده

ناشی از آن موثر باشد .هم چنین بین اثر ضد باکتریایی
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Abstract
Due to the synthetic and chemical nature of antibiotics and the phenomenon of body
resistance against them, using herbal compounds to cure infections and diseases are being
noticed a lot, today. In this study, extracting the herbs was done by soaking in 80% ethanol.
Berberis Vulgaris (Barberry root) by HPTLC and Foeniculum vulgare (F. vulgare). Mill
(Fennel seed) by GC/MS methods were analyzed. Disk diffusion and micro dilution methods
were used to detection of the antibacterial effect in triplicate. Minimal of inhibitory
concentration (MIC) between the antibacterial effects of Berberis vulgaris (B. vulgaris) and
F. vulgare Mill extracts individually and combined with nisin and sodium diacetate showed a
significant difference against Yersinia enterocolitica. Among the studied factors, nisin had the
most antibacterial effect and followed by the extract of B. vulgaris and F. vulgare Mill
respectively. The antibacterial effect of sodium diacetate against Y. enterocolitica was the
lowest. These results were almost consistent with those achieved by disk diffusion method.
Our results indicated that MIC of sodium diacetate and nisin combined with the extracts of B.
vulgaris and F. vulgare mill had a remarkable decrease compared to each one's effect
individually (P<0.05). Results were similar about minimal bactericidal concentration (MBC),
which showed simultaneous usage of sodium diacetate with these extracts can decrease the
use of sodium diacetate a lonely and its complications. Moreover, combined consumption of
extracts with nisin decreases the use of the extracts and the resultant organoleptic changes.
Keywords: Yersinia enterocolitica, Barberry root, Fennel seed, Nisin, Sodium diacetate.

46  تا37  صفحات- 98  پاییز/3  شماره/سال ششم

46

