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   (واریته مشهد) هاي آبی و الکلی اسفناج باکتریایی عصاره خواص ضد
   هاي باکتریایی روي  شاخص

  

  3علی محمدي ثانیو  2مسعود یاورمنش ،1*زاده علی عیسی

  ایران، قوچان، صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قوچان، گروه علوم ورشد، ا آموخته کارشناسی دانش1
  استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزي، گروه علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران2
  دانشگاه آزاد اسالمی، قوچان، ایرانقوچان، واحد باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،  دانشیار،3

 20/7/1394 :تاریخ پذیرش ؛8/7/1393دریافت: تاریخ 

  چکیده
 دارویی هاي استفاده میکروبی،ضد فعالیت داشتن دلیلبه ها قرن طی گیاهان، از شده مشتق ترکیبات هدف: و سابقه

هـا و ترکیبـات  زا در مواد غذایی استفاده از نگهدارنـده هاي بیماري هاي کنترل رشد باکتري یکی از راه اند. داشته
 هاي عصاره باشد. می ندرما امر در ها پیشرفت ترینمهم از یکی میکروبی ضد داروهاي گسترش .استمیکروبی دض

 ناشـی عوارض و بیشتر سازگاري بدن هاي ارگانیسم با ها بیوتیک آنتی به نسبت طبیعی ءمنشا داشتن دلیل به گیاهی

 عوامـل عنـوانبـه توانـدمـی کـه اسـت اسـفناج یـاهگ بررسی مورد جدید گیاهی منابع از یکی است. نادر هاآن از

 انجام از هدف .شود استفاده میکروبی هاي آلودگی و آزاد هاي رادیکال با مبارزه براي ضدباکتریایی و اکسیدانی آنتی

ــژوهش ایــن ــابی پ ــر ارزی ــایی ضــد اث ــه اســفناج الکلــی و آبــی عصــاره باکتری ــر مشــهد) (واریت ــاي باکتري ب  ه
   بود.  اینوکوآ  لیستریا و   کلی اشرشیا ،ئوساور  استافیلوکوکوس

  

 و رشـد گیبازدارنـد غلظت حداقل و دیسک انتشار روش به آزمون مورد هاي باکتري حساسیت ها: روش و مواد
هــاي  بیوتیک از آنتی گرفــت. قــرار ارزیــابی مــورد دایلوشــن میکــرو بــراث روش بــه کشــندگی غلظــت حــداقل

اینوکـوآ، اسـتافیلوکوکوس  لیستریا ترتیب روي  عنوان کنترل مثبت به به مفنیکل، جنتامایسین و کلرااریترومایسین
  استفاده شد.کلی  اشرشیا، اورئوس 

 اینوکـوآ لیسـتریا و  اورئـوس  اسـتافیلوکوکوسهاي گـرم مثبـت  در روش آزمون انتشاردیسک، باکتري ها: یافته 
 غلظـت حـداقل ،شـده تهیـه هـاي رقت اساس بر همچنین .ترین باکتري بودندحساس کلی اشرشیاترین و  مقاوم

                                                             
  eng.a.issazadeh@gmail.com : مسئول مکاتبه*
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 کلـی اشرشـیا و اورئـوس   استافیلوکوکوس ،اینوکوآ  لیستریا بر مشهد) (واریته اسفناج آبی عصاره رشد گیبازدارند
 بـر شـد. تعیین میلیون در قسمت 28000 و میلیون در قسمت 48000 ،میلیون در قسمت 46000 با برابر ترتیب به

 ،اینوکـوآ   لیسـتریا بـراي مشـهد) (واریتـه اسـفناج الکلـی عصـاره رشـد گیبازدارنـد ظتغل حداقل اساس همین
   .شد تعیین میلیون در قسمت 10393 یکسان طوربه کلی اشرشیا و اورئوس  استافیلوکوکوس

  

 بـر آن آبـی عصـاره بـه نسـبت تري  قوي باکتریاییضد خاصیت مشهد) (واریته اسفناج الکلی عصاره گیري: نتیجه

توانسـت بـا  کلـی اشرشـیاچنین اثر عصاره الکلـی آن روي هم .داد نشان خود از کلی اشرشیا منفی گرم تريباک
ترکیبـات  درصد باالي وجودبرابري کند.  اینوکوا  لیستریادیسک روي  بیوتیک اریترومایسین در آزمون انتشار آنتی

امـل بازدارنـدگی ومهمتـرین عیکی از  تماالًاح هاي چرب غیر اشباع و مواد معدنی اسید ها، ترپن فالونوئیدي و
عنـوان یـک  تواند بـه در نتیجه این عصاره میباشد.  می کلی اشرشیا باکتري گرم منفی روي واریته مشهد اسفناج

  دارویی مورد استفاده قرار گیرد. بیوتیک طبیعی در صنایع غذایی و نگهدارنده و آنتی
 

  کلرامفنیکل اریترومایسین، ،اسفناج صارهع ،باکتریایی ضد فعالیت :کلیدي  هاي واژه
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 مقدمه
 تـرینمهـم از اسـت زا بیمـاري عوامـل به نسبت بدن پذیر آسیب هاي قسمت از یکی گوارش دستگاه

 2اورئـوس  اسـتافیلوکوکوس ،1کلـی اشرشـیا بـه توان می غذایی مواد در شاخص زايبیماري هايباکتري

 هـاي بیمـاري از پیشـگیري و درمـان جهـت هـا بیوتیـک آنتـی از استفاده کرد. اشاره 3لیستریا  هاي وگونه

 گوارش دستگاه مفید طبیعی میکروبی فلور تغییر سبب تواندمی دارویی مقاومت ایجاد بر عالوه باکتریایی

 داروهـاي گسـترش .)16( گـردد اي روده هـاي بیمـاري انـواع بـه ابـتالء بـراي بـدن کـردن مستعد نیز و

 ءمنشـا داشـتن دلیلبه گیاهی هاي عصاره باشد. می درمان امر در ها پیشرفت ینترمهم از یکی ضدمیکروبی
 ثرؤمـ مـواد یـافتن ).2( دارد بـدن در تـريکم عوارض و  بیشتر سازگاري ها بیوتیک آنتی به نسبت طبیعی

 کاربرد معایب بر غلبه و شیمیایی ساختار شناخت هدف با یگیاه هاي عصاره بین در ضدباکتریایی  جدید

 .اسـت بررسی مورد جدید گیاهی منابع از یکی اسفناج گیاه ).5( است گسترش حال در ها بیوتیک آنتی از
 آزاد هاي رادیکال با مبارزه براي باکتریاییضد و اکسیدانی   آنتی املع عنوانبه تواندمی اسفناج برگ  عصاره

  ).7( گیرد قرار استفاده مورد میکروبی هاي آلودگی و
 تاثیر بازدارندگی کمی اسفناج تازه عصاره آبی)، 2012( و همکاران هوسان نسیم اساس گزارش بر

عصاره آبی اسفناج  و شتدا 6پنومونیه الکلبسیو  5لوتئوس  میکروکوکوس، 4ولگاریس  پروتئوس رشد بر
 لوتئوس  میکروکوکوسو  اورئوس  استافیلوکوکوس، 7موریوم  فییتا  سالمونالرشد  برکهنه هیچ تاثیري 

 .شـتدا کلـی اشرشـیااثر بازدارندگی زیادي بر ه اسفناج تازه و کهن برگ عصاره آبیهمچنین  .داشتن
طـور بـه دیسـک  به روش انتشـار عصاره اتانولی برگ اسفناج تازه این محققان نشان دادند کهچنین  هم

اتـانولی قـدرت بازدارنـدگی عصـاره  کنـد مـیجلوگیري  موریوم  فییتا  سالمونالقابل توجهی از رشد 
 )1998( و همکـاران احمـد. )12( اسـتهاي پستانداران بسـیار شـاخص  سایر پاتوژن براسفناج تازه 

و  موریـوم  فییتـا  سـالمونالبـر رشـد هگزان برگ اسفناج تازه و کهنه  که عصاره ان گزارش کردند که
قابـل  فـاوتعصاره حاصل از ایـن روش ت کهشت ضمن آنبازدارندگی دا اثر اورئوس  استافیلوکوکوس

                                                             
1. Escherichia coli 
2. Staphylococcus aureus 
3. Listeria 
4. Proteus vulgaris 
5. Micrococcus loteus 
6. Klebsiella pneumoniae      
7. Salmonella typhimurium          
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هگـزان  عصـاره ان کـهدر حـالی نشـان نـداداي در مقایسه با عصـاره اتـانولی و آبـی از خـود  مالحظه
هاي باکتريدر مقایسه با سایر  موریوم  فییتا سالمونالسوند شده بازدارندگی قابل توجهی بر رشد  اولترا

قابـل   مـوثره عصـاره رکیبـاتتتوان دریافت کـه می بر این اساس .)1( داد خود نشان مورد بررسی از
  ).12( بستگی دارد استخراج عصاره هو نحو مصرفیبه نوع حالل استخراج 

رشد گیاه اسفناج و به دنبال آن میزان ترکیبات مختلـف چگونگی  برشرایط اقلیمی و آب و هوایی 
و فقـدان  زدارنـدگیاثرات با با توجه به تاثیر موارد اشاره شده در فوق بر. تواند تاثیرگذار باشدمیگیاه 

ي و تـاثیر روش هـا بـاکتري بربرگ اسفناج (واریته مشهد)  اطالعات در خصوص اثرات ضدباکتریایی
هاي  باکتریایی عصاره ژوهش بررسی خواص ضدپ هدف از انجام اینمیکروبی استخراج بر فعالیت ضد

هاي مـورد  یسه عصارههاي شاخص غذایی و مقا نژ(واریته مشهد) روي پاتو آبی و الکلی برگ اسفناج
  .بود (اریترومایسین، جنتامایسین، کلرامفنیکل) مختلف هاي  بیوتیک آزمون با آنتی

  
  ها مواد و روش

هاي  محیط کشـت ،آب مقطر استریل ،اتانول (مرك آلمان) مواد مورد استفاده در این پژوهش شامل
 ،4بیوتیـک جنتامایسـین ي آنتـیهـا دیسـک، (مرك آلمـان) 3و آگار 2بی اچ آي براث ،1مولرهینتون آگار

گیـاه  و )ایـران-سـیگما( 7تترازولیـوم کلرایـد معرف تهران)،-(رشد ایران 6کلرامفنیکل ،5اریترومایسین
 و شـد آوري در فصل بهار جمع 1076 از استان خراسان رضوي شهر مشهد با کد هرباریوم که اسفناج

هاي  باکتري مشهد مورد تایید قرار گرفت.شناسی دانشگاه فردوسی  پژوهشکده گیاهنام علمی آن توسط 
 کلـی اشرشـیا ) وATCC 25923( اورئـوس  اسـتافیلوکوکوس، )ATCC 33090( 8اینوکـوآ  لیسـتریا

)ATCC25922( شناسی دانشـکده کشـاورزي دانشـگاه فردوسـی  صورت لیوفیلیزه از بخش باکتريبه
  این پژوهش به روش زیر اجرا گردید: مشهد تهیه گردید.

  
                                                             
1. Muller hinton agar 
2. BHI broth 
3. BHI agar 
4. Gentamicin 
5. Erythromycin 
6. Chloramphenicol 
7. Tetrazolium chloride 
8. Listeria innocua 
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س در سـپ شـده بـا آب معمـولی شسـتهاسفناج گیاه : گیاه اسفناجالکلی و آبی یري گ عصارهمراحل 
   پودر تبدیل شد. بهو  صورت وارون خشکرطوبت به محیط تاریک و بدون

بـا حـالل الکلـی  5بـه 1نسبت  براي تهیه عصاره الکلیپودر خشک شده گیاه توزین و گرم  400
در ادامـه بـا اسـتفاده از  .مـورد اسـتفاده قـرار گرفـتسـتریل آب مقطـر ابراي عصاره آبی  (اتانول) و

تفاله گیاهی از دور در دقیقه  400 سرعتبا  1البوفیوج) 200 (ساخت شرکت هرائوس مدل وژیسانتریف
 هـردر ادامه فرایند ). 3( صاف شدبا کاغذ صافی واتمن شماره یک  از فاز باالي محلولجدا و  عصاره
درجـه  60دمـاي  دردر حمـام آب آبـی) عصـاره  الکلـی وعصـاره ( آمـاده شـده هايمخلوطیک از 
براي اطمینـان از تبخیـر کامـل فـاز داده شدند. حرارت ساعت  4مدت بهطور غیرمستقیم بهگراد  سانتی
 ، عصاره حاصل در دماي اتاق قرار داده شد.الکلی

 یزه مورد آزمون در دو مرتبهفیلهاي لیو هر یک از باکتري بتداا: ها سازي میکروارگانیسم فعالتهیه و 
 37(مـرك آلمـان) در دمـاي بی اچ آي بـراث لیتر محیط کشت  میلی10متوالی در لوله آزمایش حاوي 

تبـدیل حالـت رویشـی و فعـال  تـا بـه شدنداري ذگ گرمخانه ساعت 16-18مدت  گراد به درجه سانتی
هاي مسـاوي در  و در قسمت استریل مخلوط رول، سپس کشت دوم به میزان پنج به یک با گلیسشوند
گراد نگهداري شـد. جهـت تهیـه  درجه سانتی -20اپندرف استریل در دماي  هاي میکروسانتریفیوژ لوله

انتقـال داده  بی اچ آي براث  محیطسانتریفیوژ به لوله آزمایش حاوي  دوز تلقیح، باکتري از لوله میکرو
این مـدت،  طیساعت کشت داده شد.  18مدت گراد به  درجه سانتی 37شد و دو بار متوالی در دماي 

ها به تعداد معینی ازدیاد یافتند. سپس مقادیر مختلفی از کشت مـذکور پـس از مقایسـه بـا نـیم  باکتري
تعیـین گردیـد.  )آمریکـا شرکت تریسساخت ( 2100 فارلند با استفاده از دستگاه طیف سنج مدل مک

ش کشت سطحی شمارش شد. بدین منظور از هـر هاي کووت به رو همزمان محتویات هر یک از لوله
تایی در محیط آب پپتونه تهیه و دو بار کشت سطحی در محیط کشت  10هاي موازي  لوله کووت رقت

گراد نگهداري  درجه سانتی 37ساعت در دماي  24انجام گرفت. کشت مذکور به مدت  بی اچ آي آگار
بـاکتري  cfu/ml108 ×5/1  اويلولـه کـووت حـجـذب نـوري  و سپس شمارش شد. بـدین ترتیـب

   ).6( گردیدمشخص 

                                                             
1. Heraus Modei 200 Layofuge 
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میـزان  ،آبی و الکلـیهاي  عصاره براي ابتدا جهت تهیه غلظت مادر :تعیین حداقل غلظت بازدارندگی
 اسـفناج و الکلـی باالترین غلظت براي عصاره آبـیبر این اساس  .جرم ماده خشک آن محاسبه گردید

ها  درون همه چاهک سپس گیري شد. اندازه ت در میلیونقسم 41580و 54680ترتیب به (واریته مشهد)
 آبـی و الکلـی هـاي کرولیتـر از عصـارهیم 100 وکرولیتر محیط کشت مولرهینتون براث ریختـه یم 95

بـه ایـن  گشـت.باالترین غلظت عصاره مـورد آزمـون بـود بـه چاهـک اول اضـافه که  )غلظت مادر(
هـا  ه چاهک دوم منتقل شد. این کار براي همه چاهککرولیتر از چاهک اول برداشته و بیم 100ترتیب

هـا بـه غیـر از  . در مرحله بعد به تمام چاهکگرفتانجام  )کنترل مثبت() 11به غیر از چاهک شماره (
) cfu/ml108 ×5/1( با غلظـتکرولیتر از سوسپانسیون باکتریایی یم 5(کنترل منفی)  12چاهک شماره 

فزودن سوسپانسیون باکتریایی براي دستیابی به مقادیر شاهد مجددا جز اهتمام مراحل فوق ب اضافه شد.
قرار مدت یک شبانه روز بهگراد  درجه سانتی 37دماي  با خانهگرممیکروپلیت در  پس از آن انجام شد.

نـانومتر  620در طول مـوج  )808 اي ال ایکس( االیزاریدر توسط دستگاه کدورت آن و سپس گرفت
طه تالقی جذب عصاره حاوي سوسپانسیون میکروبی با جذب شاهد بعنوان شروع (نق شد. گیري اندازه

 96کروپلیـت یـک نمونـه می ياطـور مشـابهبه .)در نظر گرفته شد حداقل غلظت بازدارندگیمحدوده 
گراد  درجه سانتی 37 با دماي خانهگرم درونو بعد از تلقیح سوسپانسیون میکروبی  اي دیگر آماده خانه

کرولیتـر یم 50 هـر چاهـک بـه حداقل غلظت بازدارنـدگیبراي تعیین  قرار گرفت.ساعت  24 مدتبه
 3مـدت مجـددا بـه گردید و اضافه لیترگرم در میلیمیلی 5غلظت  با) TTC( تترازولیوم کلراید معرف

آخـرین غلظتـی  گذاري شد. یک غلظت باالتر از خانهرمگ گراد درجه سانتی 37انکوباتور  درونساعت 
 باکتري، عصاره براي حداقل غلظت بازدارندگیگ قرمز تترازولیوم را به خود گرفته بود به عنوان که رن
  ).10( گرفته شد ، در نظربررسی مورد

هایی که کدورت آنهـا از  میکرولیتر از هر یک از میکروپلیت 10مقدار : تعیین حداقل غلظت کشندگی
در آن رشد نکرده بود را روي محیط کشـت مـولر یا به عبارتی باکتري  کدورت ستون آخر کمتر بود و

ها از نظر  درجه، پلیت 37اري در دماي ذگ ساعت گرمخانه 24هینتون آگار تلقیح و کشت داده و پس از 
هاي میکروبی را کـاهش  از سلول درصد 9/99رشد باکتري بررسی گردید و غلظت عصاره که حداقل 

  ).14(گرفته شد  عنوان حداقل غلظت کشندگی در نظردهد، به می
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ابتدا سوسپانسیون باکتریـایی : دیسک هاي مورد آزمون به روش انتشار باکتریایی عصاره اثر ضد تعیین
هـاي حـاوي  با کدورت معادل نیم مک فارلند تهیه سپس با استفاده از سوآپ استریل روي سطح پلیت

سـاخت متـر میلـی 6ر هاي کاغذي با قطـ محیط کشت مولرهینتون آگار عمل کشت انجام شد. دیسک
 24ها منتقـل و بـه مـدت  مطالعه روي پلیت هاي مورد میکرولیتر از عصاره 100شرکت سیگما حاوي 

هالـه  گـذاري، قطـر خانـهگذاري گردید. پس از گرم خانهگرم گراد درجه سانتی 37ساعت در انکوباتور 
 ).13( گیري قرار گرفت مهار رشد مورد اندازه

  
            B                                           A 

  .اشرشیاکلی روي اسفناج الکلیعصاره  (ب)(الف) و  قطر هاله مهار رشد عصاره آبی -1شکل
Figure 1. The growth inhibition zone diameter of Aqueous (A) and Alcoholic (B) Extracts of Spinach 

Leaves on Escherichia coli. 
 

 -اریترومایسـین -بیوتیـک (جنتامایسـین هاي آنتـی دیسک: )کنترل مثبت(بیوتیک  تعیین قطر هاله آنتی
 آزمایشـگاهاز  بیوتیک آنتی میکروگرم 30و  میکروگرم 15 میکروگرم، 10به ترتیب حاوي کلرامفنیکل) 

حـاوي محـیط  هاي در پلیت ها کتريپس از انتقال با. گردیدتهیه  تهران-ایران پژوهشی و تولیدي رشد
جنتامایسـین روي  ،اینوکـوآ  لیسـتریاهـاي اریترومایسـین روي  بیوتیـک آنتـی ،هینتون آگـار کشت مولر

اثـر  و عنـوان کنتـرل مثبـت اسـتفاده شـدبه کلی اشرشیاو کلرامفنیکل روي  اورئوس  استافیلوکوکوس
  ).10( مون مورد مقایسه قرار گرفتهاي مورد آز عصارهها با   بیوتیک بازدارندگی این آنتی

  
 تجزیه و تحلیل آماري

هاي انجـام شـده محـدوده  از طریق مقایسه کدورت کشتدر روش حداقل غلظت بازدارنده رشد، 
بعد از سه بـار تکـرار هـر آزمـون، از نتـایج،  .شود ها تعیین می باکتریایی هر عصاره بر باکتري  اثر ضد

توسـط  حداقل غلظت بازدارنـدگیهاي تعیین محدوده  سپس نمودار و میانگین و انحراف معیار گرفته،

 الف  ب
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دیسک نیـز، پـس از سـه بـار تکـرار هـر آزمـون   در روش انتشار اسالید رایت رسم گردید. افزار  نرم
  .مورد مقایسه قرار گرفت >p 05/0 اي دانکن در سطح میانگین نتایج توسط آزمون چند دامنه

  
   و بحث نتایج
با استفاده از نرم افـزار اسـالید : (واریته مشهد) عصاره آبی اسفناج بازدارندگی حداقل غلظتتعیین 
، محیط کشـت) بـا نمـودار میکروارگانیسم، عصاره(محل تالقی نمودار کدورت مربوط به تیمار رایت، 

هاي مـورد نظـر را  عصارهحداقل غلظت بازدارندگی کدورت مربوط به شاهد (عصاره و محیط کشت) 
بر  (واریته مشهد) عصاره آبی اسفناج حداقل غلظت بازدارندگی ،)1( جدول مبنايبر  .دکن مشخص می

 اورئـوس  استافیلوکوکوساین مقدار براي . گزارش شدقسمت در میلیون  46000 اینوکوآ لیستریاروي 
حـداقل غلظـت  .بـود قسـمت در میلیـون 28000بـین  کلی اشرشیاو براي قسمت در میلیون  48000

کلی و اسـتافیلوکوکوس  ، اشرشیااینوکوآ لیستریاروي  (واریته مشهد) عصاره الکلی اسفناجبازدارندگی 
 تعیین شد. قسمت در میلیون 10393 اورئوس

  
  بی و الکلی اسفناج روي باکتري هاي مورد آزمونآحداقل غلظت بازدارندگی عصاره  -1جدول 

Table 1.  Minimum inhibitation concentration of Spinach aqueous and alcoholic extracts (Ex) on the 
examined bacteria   

  باکتري هاي آزمون
Examined Bacteria 

  استافیلوکوکوس اورئوس
Staphylococcus aureus  

  لیستریا اینوکوآ
Listeria innocua  

  اشرشیا کلی
Escherichia coli  

  حداقل غلظت بازدارندگی
minimum inhibitation 

concentration  

  قسمت در میلیون
ppm  

  قسمت در میلیون
ppm  

  قسمت در میلیون
ppm  

 عصاره آبی اسفناج (واریته مشهد)
Spinach Aqueous Ex  

48000  46000  28000  

 عصاره آبی اسفناج (واریته مشهد)
Spinach Alcholic Ex  

10393  10393  10393  
  

روي  هـاي آبـی و الکلـی اسـفناج (واریتـه مشـهد)       حداقل غلظت بازدارنـدگی عصـاره   مقایسه
در ایـن  طبـق نتـایج : )TTCتترازولیوم کلرایـد (  هاي مورد آزمون به روش افزودن معرف باکتري
 اورئـوس  استافیلوکوکوس و اینوکوآ  لیستریاحداقل غلظت بازدارندگی عصاره آبی اسفناج روي روش 

چنین حـداقل مشاهده شد. همقسمت در میلیون  30070 کلی اشرشیاو روي  46480قسمت در میلیون
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 قسمت در میلیون 10395 زمون مقدارآسه باکتري مورد غلظت بازدارندگی عصاره الکلی اسفناج روي 
تـر  بسیار دقیـق) 1به روش جذب نوري (جدول بود. به این ترتیب محاسبه حداقل غلظت بازدارندگی 

   باشد. می

  
Spinach Aqueous Ex.              Spinach Alcholic Ex. 

  
  هاي مورد آزمون  هاي آبی و الکلی اسفناج روي باکتري ضد باکتریایی عصاره اثرات مقایسه -2شکل

  .به روش افزودن معرف
Figure 2.  Comparison of antibacterial effects of Spinach aqueous and alcoholic extracts (Ex) on the 

examined bacteria through addition of reagent method. 
  

 هـاي عصـاره ،تکرار سهبا  انجام شده در این پژوهش هاي آزمونطبق : حداقل غلظت کشندگی تعیین
عصاره  که این احتمال وجود دارد ند.داراي خاصیت کشندگی نبود (واریته مشهد) آبی و الکلی اسفناج

 هاي باالتر از همچنین عصاره الکلی در غلظتو  قسمت در میلیون 54680التر از اهاي ب در غلظت آبی
 د.نخاصیت کشندگی داشته باشقسمت در میلیون  41580

بیشـترین  1 جـدولبراساس : مهار رشد بر قطر هاله (واریته مشهد) و الکلی اسفناجاثر عصاره آبی 
قسمت  10395 غلظت در ،متر میلی 16 کلی اشرشیا روي (واریته مشهد) قطر هاله عصاره الکلی اسفناج

   .مشاهده شددر میلیون 
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  مهار رشد بر قطر هاله و آنتی بیوتیک اثر نوع عصاره -2جدول
Table 2.  Effect of the extract type and antibiotic on diameter of growth inhibition zone 

                   نوع پاتوژن

Pathogen Type 

  لیستریا اینوکوآ
Listeria innocua  

  استافیلوکوکوس اورئوس
Staphylococcus aureus  

  کلی اشرشیا
Escherichia coli  

 قطر هاله
Zone of 

inhibition  
  متر میلی

mm 

  غلظت
Concentration 
  قسمت در میلیون

ppm  

  قطر هاله
Zone of 

inhibition  
  متر میلی

mm  

  غلظت
Concentration 
  قسمت در میلیون

ppm  

  قطر هاله
Zone of 

inhibition  
  متر میلی

mm  

  غلظت
Concentration 
  قسمت در میلیون

ppm  
  اسفناج  آبی  عصاره 

Spinach Aqueous 

0a  54680  0a  54680  10a  54680  
0a  27340 0a  27340  9a  27340  

  اسفناج الکلی   عصاره 
Spinach Alcoholic  

0a  10395  0a  10395 16b  10395 

  اریترومایسین
 Erythromycin  

12b  15        

  جنتامایسین
 Gentamicin  

   22b  10      

  کلرامفنیکل
Chloramphenicol  

       30c  30  

 است. p<0.05داري در سطح  حروف غیر مشترك نشانه معنی
a, b, c Data with the same letter for zone of inhibitions are not significantly different (p< 0.05). 

، و کلرامفنیکل روي اورئوس  استافیلوکوکوس، جنتامایسین روي اینوکوآ لیستریا روي فقط هاي اریترومایسین  بیوتیک آنتی
  .عنوان کنترل مثبت استفاده شدبه کلی اشرشیا

Erythromycin, Gentamicin and chloramphenicol antibiotics were used on Listeria innocua, 
Staphylococcus aureus and Escherichia coli, respectively as a positive control. 

  
بـا  کلـی اشرشیابیوتیک کلرامفنیکل روي  بیشترین قطر هاله مربوط به آنتیطبق نتایج مشاهده شده 

 بیوتیـک اریترومایسـین روي مربوط به آنتـی میلی متر12و کمترین قطر هاله با  میلی متر  30قطر هاله 
  .بود اینوکوآ لیستریا

 :(واریتـه مشـهد)   و الکلی اسفناجهاي آبی  هاي مورد آزمون با عصاره بیوتیک یمقایسه عملکرد آنت
، هـاي کلرامفنیکـل بیوتیـک گیري کرد کـه آنتـی توان نتیجه حاصل از این پژوهش می هاي دادهاساس  بر

 استافیلوکوکوس ،کلی اشرشیاترتیب روي  فعالیت ضدباکتریایی بیشتري به و اریترومایسین جنتامایسین
  .عصاره آبی و الکلی اسفناج دارندنسبت به  اینوکوآ  لیستریاو  وساورئ 
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اسفناج داراي مقدار قابل توجهی مواد مغذي ضروري از جمله پتاسیم، کلسیم، منیزیم، فسفر، آهن، 
از  درصد 66به مقدار  فیبر، ترکیبات فنولی و اسیدهاي چرب ضروري غیر اشباع  مس، روي، پروتئین،

، پالمیتولئیک، هگزادکاتریدیونیک، اسید استئاریک، وهمچنـین بـه ک و اسید لینولئیکجمله اسید لینولنی
). این ترکیبات داراي خاصیت بازدارندگی روي فعالیـت 7باشد ( میها  وترپن فالونوئیدها قدار زیاديم

د بـر روي دیـواره سـلولی نـتوان مـی). همچنـین ایـن مـواد 9باشـند ( هـا می پلیمرازي در پروکاریوت
و از این طریـق  موثر بوده ساکارید است گرم منفی که غشاء خارجی آن شامل الیه لیپوپلی هاي تريباک

  ).11( شوند را تخریب و مانع از تکثیر باکتري گرم منفی دیواره سلولی
هند روي سـه گونـه در دارویی  انگونه گیاه 34روي  )،2007همکاران (و  پارخ طبق پژوهشی که

 هاي عصاره براي باکتریاییدادند، مشخص شد که خاصیت ضد انجام اورئوس  استافیلوکوکوسمختلف 
کـه  )،2010سینق (و دوبی مطالعات در ).15د (باش هاي آبی براي تمام گیاهان می از عصاره یشالکلی ب

و کمتـرین  کلـی اشرشـیاانجام شد، حساسترین باکتري نسبت به عصاره اسفناج  دیسک انتشار با روش
بود. آنها مقدار در صد خـالص گلیکولیپیـد در عصـاره آبـی و  سابتیلیس  باسیلوسبه قطر هاله مربوط 

متانولی را بررسی و به این نتیجه رسیدند که مقدار گلیکولیپید و گلیسرولیپید در عصاره متانولی اسفناج 
). بر 6باشد ( میبیشتر  آن تانن خام جداسازي شده از عصاره متانولی است همچنین بیشتر ازعصاره آبی

در  CHOاسـتروئید و  ،انجام داد مشـخص شـد کـه فالونوئیـد)، 2011( اوانجلنهپژوهشی که  اساس
در عصاره الکلـی آن وجـود دارد. آنهـا  CHOعصاره آبی اسفناج و فنول، ساپونین، تانین، آمینواسید و 

بنـابراین  نـد.ک نشان دادند که عصاره الکلی اسفناج مواد موثره بیشـتري از گیـاه را در خـود حـل مـی
  .)8( میکروبی بیشتري نسبت به عصاره آبی دارد خاصیت ضد

  
   کلی نتیجه گیري
دیسک و  در دو روش انتشاروهش عصاره آبی اسفناج واریته مشهد ژنتایج حاصل از این پبر اساس 

ت داشـ اورئوس  استافیلوکوکوسو  اینوکوآ  لیستریا یکسانی روي بازدارندگیاثر براث میکرودایلوشن، 
عصـاره الکلـی نیـز در روش بـراث  اثر بازدارندگی بیشـتري از خـود نشـان داد. کلی اشرشیااما روي 

بیشـترین ، دیسک میکرودایلوشن روي هر سه میکروارگانیسم اثر بازدارندگی یکسان و در روش انتشار
ج درپـژوهش پـیش رو عصـاره الکلـی اسـفنا مشاهده گردیـد. کلی اشرشیا اثر مهارکنندگی رشد روي

نسبت  تري خاصیت ضد باکتریایی قوي به علت حضور مقادیر بیشتر گلیسرولیپید و گلیکولیپیداحتماال 
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بیوتیـک  توانسـت بـا آنتـی کلـی اشرشـیابه عصاره آبی داشـت. همچنـین اثرعصـاره الکلـی آن روي 
ثـر بـازدارنگی به این معنی که ا برابري کند. اینوکوا  لیستریادیسک روي  اریترومایسین در آزمون انتشار

بیوتیک اریترومایسـین  تواند به قدرت بازدارندگی آنتی می کلی اشرشیاعصاره الکلی واریته مشهد روي 
 هـا، تـرپن وجود ترکیبات فالونوئیـدي وگیري کرد  توان نتیجه در نهایت می باشد. اینوکوآ  لیستریاروي 
امـل بازدارنـدگی ومهمتـرین عیکـی از  احتماال باال با درصد هاي چرب غیر اشباع و مواد معدنی اسید

توانـد  می در نتیجه این عصارهباشد.  می کلی اشرشیا باکتري گرم منفی روي واریته مشهد بیشتر اسفناج
  بیوتیک طبیعی در صنایع غذایی و دارویی مورد استفاده قرار گیرد. و آنتی عنوان یک نگهدارنده به
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Abstract1 
Background and objectives: Compounds drived from Plants have been used for 
medicinal purposes for centuries because of their antimicrobial activity. The use of 
preservatives and anti-microbial materials is an approach for controlling pathogen 
bacteria in food stuff. Developing anti-microbial drugs is one of the most important 
advances in the treatment assumes. Due to their natural origin, herbal extracts are 
more compatible with body organism than antibiotics and their side effects are very 
scarce. Spinach as a source of  new plant maybe used as an anti-oxidant and anti-
microbial agent to deal with free radicals and microbial pollutions. The aim of this 
study was to evaluate the antibacterial effect of aqueous and alcoholic extracts of 
Spinach (varieties Mashhad) on pathogenic bacteria Staphylococcus aureus 
ATCC25923, Escherichia coli ATCC2592 and, Listeria innocua ATCC33090. 
 
Materials and methods: The susceptibility testing of bacteria was performed by 
disc diffusion method, and minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum 
bactericidal concentration (MBC) of the extract were determined using broth micro 
dilution method. In disc diffusion method, Erythromycin, Gentamicin and 
chloramphenicol were used as a positive control for Listeria innocua, 
Staphylococcus aureus and Escherichia coli, respectively. 
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Results: According to disc diffusion method, gram positive bacteria (Listeria 
innocua, Staphylococcus aureus) were the most resistant and Escherichia coli was 
the most sensitive bacteria. Also, MIC valuese of the aqueous extract of Spinach 
(varieties Mashhad) toward Listeria innocua, Staphylococcus aureus and 
Escherichia coli were determined as 46000 PPM, 48000 PPM and 28000 PPM, 
respectively, whereas MIC for the alcoholic extract was comparable (10393 PPM), 
on all tested bacteria. The both aqueous and alcoholic extracts of Spinach (varieties 
Mashhad) had antibacterial properties.  
 
Conclusion: Alcoholic extract of Spinach (varieties Mashhad) showed more potent 
antibacterial activity than aqueous extract on Escherichia coli. Also, the effect of 
its alcoholic extract on Escherichia coli was comparable with Erythromycin on 
Listeria innocua at disc diffusion test. Finally, it can be concluded that high 
amounts of flavonoids and terpenes, unsaturated fatty acids and inorganic materials 
are probably the most important inhibitory agents of spinach on gram-negative 
bacteria such as Escherichia coli. As a result, Spinach extract can be used as a 
natural antibiotic and preservative in food industries and pharmaceuticals. 
 
Keywords: antibacterial activity of Spinach extract, Erythromycin, 
Chloramphenicol 
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