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  چکیده
 .ش یافته استمیکروبی افزایز داروهاي تجاري ضدتوجهی و استفاده نامناسب ازا به علت بیهاي بیماريیسمهاي اخیر، مقاومت برخی از میکروارگاندر سال

 مواد شیمیایی  ازبه عنوان منابع مناسب دانشمندان را مجبور ساخته تا به جستجوي مواد جدید از منابع مختلف مانند گیاهان دارویی موضوعاین 
 100 تا 390/0هاي غلظتبا هاي این گیاه روالکلی برگعصاره هید. بررسی گردید عصاره کاردینقیق، اثر ضدباکتریایی  این تحدر .بپردازندمیکروبی ضد
 و سالمونال اینترتیدیس، لیستریا مونوسیتوژنزهاي به روش دیسک دیفیوژن و انتشار چاهک روي سویهاثر ضدمیکروبی  تهیه و لیترگرم بر میلیمیلی

روش با  عصاره کاردین )MBC(و حداقل غلظت باکتري کشی ) MIC(حداقل غلظت مهار کنندگی . مورد آزمون قرار گرفت وزاسودوموناس آئروژین
با و لیتر گرم بر میلی میلی100 در غلظت مورد آزمون هايثیر عصاره بر باکتري بیشترین میزان تأدیسک و چاهک،هاي در روش. سازي بررسی شدرقت

لیستریا روي  عصاره MICمیزان . هاي گرم مثبت بیشتر از گرم منفی مشهود بود باکتريالبته این اثر بر. مشاهده شدهاله بازدارندگی تشکیل بیشترین قطر 
 100، 50 معادل به ترتیبMBCمیزان لیتر و گرم بر میلی میلی50 و 25، 5/12 معادل به ترتیب سودوموناس آئروژینوزا و سالمونال اینترتیدیس، مونوسیتوژنز

هاي عدم رشد با اي گرم مثبت بیش از گرم منفی بود و قطر هالههروي باکتري عصاره کاردینتأثیر  نتایج نشان داد که .بودلیتر گرم بر میلی میلی100و 
  .افزایش غلظت عصاره افزایش یافت

  
  دیسک دیفیوژن باکتري کشی، حداقل غلظت مهار کنندگی، حداقل غلظت، کاردینعصاره اثر ضدباکتریایی،  :کلید واژگان

 
 

                                                             
 ول مکاتباتمسئ: r.farahmandfar@sanru.ac.ir  
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 مقدمه - 1
  لذا،مختلف بوده است طبیعت منبع مواد دارویی ها،در طی سال

 اندع طبیعی جدا شدهتعداد قابل توجهی از داروهاي مدرن از مناب
ي طیف وسیعی از  دارا، مورد استفاده در طب سنتیگیاهان. ]1[

اي مزمن و عفونی هتوانند براي درمان بیماريمواد هستند که می
ها عالقه زیادي به میکروبیولوژیست. مورد استفاده قرار گیرند

میکروبی و هاي ضدغربالگري گیاهان دارویی براي فعالیت
پس از سال .  جدید دارندهاي بالقوهها به عنوان درمانفیتوکمیکال

ها بیوتیکوجه شدند که طول عمر آنتی و زمانی که مردم مت1990
-بیوتیکبیش از حد و سوء استفاده از آنتی تجویز محدود است و

شود، استفاده از یکروبی میهاي سنتی سبب ایجاد مقاومت م
حبوبیت زیادي هاي پزشکی از مهاي گیاهی براي درمانعصاره

  .]2[ برخوردار گردید
-کوه در که است پهن برگ گیاهی) Biarum bovei(کاردین 

محلی آن می توان به  از مصارف .رویدمی فارس استان هاي
 سوپ سرد افراد سرما ،آش کارده. غذاي آش کارده اشاره کرد

از . خورده نیز هست که معتقدند جلوي عفونت را می گیرد
هایی چون توان به درمان بیمارياهمیت دارویی این گیاه می

. ]3[ چربی خون، فشار خون، عفونت، دیابت و یرقان اشاره کرد
اثر ضد میکروبی عصاره کاردین ) 1397(فرهمندفر و کردجزي 

-در محیط کشت آزمایشگاهی و محیط غذایی همبرگر بر باکتري

 را مورد بررسی استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلیهاي 
 و اشریشیا کلی  عصاره برايMICآنها نشان دادند که . قرار دادند

گرم  میلی5/12 و 25 به ترتیب معادل استافیلوکوکوس اورئوس
گرم بر  میلی50 و 50 به ترتیب معادل MBCلیتر و میلیبر 

در روش انتشار در آگار، با افزایش غلظت عصاره، . لیتر بودمیلی
کشندگی، -در منحنی زمان. رشد افزایش یافتهاي عدم قطر هاله

ها روند نزولی به خود با افزایش غلظت عصاره، تعداد باکتري
هاي مختلف ر با غلظتهاي همبرگپس از تیمار نمونه. گرفت

عصاره، مشخص شد که با افزایش غلظت عصاره و زمان 
لذا بیان کردند که . یابدانبارداري اثر ضد میکروبی آن افزایش می

به منظور بهبود ماندگاري، عصاره کاردین به عنوان یک ماده ضد 
  .]4[تواند جایگزین مواد مصنوعی گردد میکروبی طبیعی می

-مواد غذایی است که میدر زا  عامل بیمارينزیستریا مونوسیتوژل
 و س با عالئمی مانند تهوع، استفراغتواند موجب لیستریوزی

 و د به سپتی سمی، مننژیت، آنسفالیتتوانعفونت می. اسهال شود
  باردار منجر شودعفونت داخل رحمی و یا گردن رحم در زنان

 رددین و یا تولد زود هنگام گ سقط جن ممکن است باعثلذا
هاي شایع است یکی دیگر از پاتوژن اینترتیدیسسالمونال  .]6و5[

 شود تواند منجر به تب، اسهال، استفراغ و دردهاي شکمیکه می
 شکل اي میله و منفی گرم باکتري آئروژینوزا سودوموناس .]6[

 یک عنوان به سوختگی و ایمنی نقص داراي افراد در که است
 از بسیاري به و کند می ملطلب ع فرصت بیماریزاي باکتري

 بودن غنی به توجه با .]7[ است مقاوم معمول هايبیوتیکآنتی

کاردین و بومی  برگ در آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی ترکیبات
 اثرات بررسی تحقیق، این از هدف ایران، در بودن این گیاه

لیستریا مونوسیتوژنز، سالمونال بر کاردین ضدمیکروبی برگ گیاه 
  .باشدمییدیس و سودوموناس آئروژینوزا اینترت

 

  هاو روشمواد  - 2
 مکانی در و آوري جمع گیاه کاردین از شهر شیراز تازه هايبرگ

 برقی آسیاب با شده خشک هايبرگ .شد خشک آفتاب از دور به
 کیلوهرتز براي 20دستگاه اولتراسوند با فرکانس از  .گردید پودر

درشده گرم برگ کاردین پو یک .استخراج عصاره استفاده شد
 دقیقه 15به مدت )  درصد50اتانول (لیتر از حالل  میلی10توسط 

 به کمک اولتراسوند عصاره گیري سلسیوس درجه 25در دماي 
براي حذف تفاله و مواد غیرمحلول، عصاره با کاغذ واتمن . شد

 10بعد از این مرحله، عصاره به مدت . گردیدشماره یک صاف 
 . سانتریفوژ شدg 3000  درسلسیوس درجه 5ي دقیقه در دما

و در  سلسیوس درجه 40سپس عصاره حاصل در دماي کمتر از 
پودر بدست آمده از .  خالء تا مرز خشکی تبخیر گردیدشرایط

 میکرونی عبور داده شد و در نهایت در ظروف 22/0فیلترهاى 
  . ]8[ شیشه اي استریل تیره در یخچال قرار داده شد

 ATCC (1لیستریا مونوسیتوژنزاکتریایی شامل هاي بسوش

و ) CMCC 50041 (2سالمونال اینترتیدیس، )19115
بوده که به صورت  )ATCC 9027( 3سودوموناس آئروژینوزا

هاي علمی و صنعتی ایران تهیه لیوفیلیزه از سازمان پژوهش
ها به مدت یک شبانه روز در محیط کشت باکتري. گردید

                                                             
1. Listeria monocytogenes 
2. Salmonella enteritidis 
3. Pseudomonas aeruginosa 
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سپس مقداري از سوسپانسیون باکتري را .  شدنوترینت آگار انجام
دار استریل حاوي نوترینت براث ریخته و داخل لوله درب

 نانومتر اندازه 630کدورت آن با اسپکتروفوتومتر در طول موج 
گیري شد و تا هنگام برابر شدن کدورت محلول با کدورت 
محلول نیم مک فارلند، با نوترینت براث رقیق و سوسپانسیون 

  . تهیه گردیدCFU/ml 108 × 5/1تریایی با غلظت باک
با ) شرکت پادتن طب، ایران(ها در آزمون دیسک دیفیوژن، دیسک

ها را به دیسک. ندمتر از هر غلظت عصاره اشباع شد میلى4/6قطر 
 ساعت روى صفحه مشبک سترون قرار داده تا عصاره به 1مدت 

 دیسک در هر سري آزمایش یک. طور کامل جذب دیسک شود
. حاوي آب مقطر استریل به عنوان کنترل منفی بکار برده شد

 10(هاى عدم رشد از آنتى بیوتیک جنتامایسین جهت مقایسه هاله
در این . به عنوان شاهد مثبت استفاده شد) میکروگرم در دیسک

 درون 4 ریختن محیط کشت مولر هینتون آگارپس ازآزمایش، 
یتر از سوسپانسیون میکروبى  میکرول100پلیت و بسته شدن آن، 

را روي محیط )  باکتريلیتر بر میلیCFU 108 × 5/1داراى (
سپس . در تمام نقاط آن پخش گردیدسوآب  با و کشت ریخته

هاى مختلف، در ها با غلظتهاي تهیه شده از عصارهدیسک
 37 ساعت در 24فاصله مناسب از یکدیگر کاشته و براي مدت 

هاي عدم رشد با سپس قطر هاله. دند انکوبه شسلسیوسدرجه 
 کولیس دیجیتال اندازه گیري و میانگین مربوطه گزارش گردید

]4[ .   
 بسته و پلیت درون کشت ریختن محیط از در آزمون چاهک، بعد

داراى ( میکروبى از سوسپانسیون میکرولیتر 100آن،  شدن
CFU/ml 108 × 5/1 (در سوآب با و روي محیط کشت ریخته 

 قطري با هاییسپس چاهک. پخش شد کشت محیط قاطن تمام
 ایجاد ژلوز آگار روي) مترمیلی 6( بیوتیکیآنتی هايدیسک معادل
 هايدر چاهک هر غلظت، از میکرولیتر 100 سمپلر با .گردید
 درجه 37 در  ساعت24مدت  ها برايو پلیت تخلیه پلیت

ولیس ک با رشد عدم هايهاله قطر سپس. شدند انکوبه سلسیوس
  .]10و9[ گردید گزارش میانگین مربوطه و گیريدیجیتال اندازه

با استفاده از روش رقت سازى در لوله، حداقل غلظت 
ماده ) MBC (6و حداقل غلظت کشندگی) MIC (5بازدارندگی

                                                             
4. Mueller Hinton Agar 
5. Minimal Inhibitory Concentration 
6. Minimum Bactericidal Concentration 

 12، یک سري MICبراي تعیین . ضد میکروبی تعیین گردید
- آزمایش رقتبراي لوله 9. هاي آزمایش استفاده شدتایی از لوله

حاوى (یک لوله به عنوان کنترل مثبت ، هاي مختلف عصاره
یک لوله به عنوان ، )اره رقیق شده به عالوه محیط کشتعص

) حاوى سوسپانسیون میکروبى به عالوه محیط کشت(کنترل منفی 
و همچنین یک لوله حاوى آب مقطر استریل، سوسپانسیون 

ها در  باکترىمیکروبى و محیط کشت جهت اطمینان از رشد
. محیط حاوى حالل بکار رفته براى رقت سازي استفاده شد

 لوله 9در . لیتر بودمیلى/ گرم میلى390/0 تا 100غلظت عصاره از 
 میکرولیتر از هر غلظت عصاره ریخته شد، سپس به تمام 500اول 
 میکرولیتر از 10، )کنترل مثبت (10ها به جز لوله شماره لوله

 لیتر بر میلیCFU 108 × 5/1که داراي (روبی سوسپانسیون میک
 24هاى آزمایش براي همه لوله. انتقال داده شد )بود باکتري

پس از طی .  قرار داده شدندسلسیوس درجه 37ساعت در دماي 
ها از نظر کدورت ناشی از رشد باکتري زمان انکوباسیون، لوله

آنها عدم هایی که در از همه لوله. تلقیح شده بررسی گردیدند
رشد باکتري مشاهده شده بود، نمونه برداري و جهت تعیین 
. حداقل غلظت کشندگی عصاره، به روش سطحى کشت داده شد

هایى که عدم رشد باکترى را  میکرولیتر از لوله100بدین منظور 
دادند بر روى محیط کشت نوترینت آگار ریخته شد و نشان مى

بعد از انکوبه کردن در .  بر روى محیط کشت پخش شدسوآببا 
هاي کشت  ساعت، پلیت24 درجه سانتیگراد به مدت 37دماي 

اي که لوله. داده شده از نظر وجود رشد میکروبی کنترل شد
حاوي کمترین غلظت عصاره بود و در پلیت مربوطه عدم رشد 

 عصاره در نظر گرفته MBCباکتري مشاهده گردید، به عنوان 
   .]4[ شد
  

  ث و بحنتایج - 3
که نشان داد ) 1جدول (نتایج حاصل از آزمون انتشار دیسک 

روي  عصاره کاردینلیتر گرم بر میلی میلی100 تا 5/12غلظت 
  اثر ضدمیکروبی داشته استلیستریا مونوسیتوژنزباکتري 

)05/0p<( . در کمترین غلظت)قطر ) لیترگرم بر میلیمیلی 5/12
گرم بر  میلی100(ن غلظت متر و در بیشتری میلی97/7 برابرهاله 
در مورد . متر تشکیل شد میلی77/13اي به قطر هاله) لیترمیلی

 تا 25 در غلظت سودوموناس آئروژینوزا و سالمونال اینترتیدیس
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 رشد باکتري مشاهده  هاله عدم،لیتر عصارهگرم بر میلی میلی100
ر گرم ب میلی25(جاد شده در کمترین غلظت هاي ایقطر هاله. شد

-میلی 33/2و  75/1در این دو باکتري به ترتیب معادل ) لیترمیلی

به ترتیب ) لیترگرم بر میلی میلی100(تر و در بیشترین غلظت م
 10(هاي جنتامایسین از دیسک .متر بودمیلی 75/2و  5/2معادل 

سالمونال به عنوان شاهد استفاده گردید که در ) میکروگرم

 قطر هاله تشکیل شده با ئروژینوزاسودوموناس آ و نترتیدیسای
داري مشاهده  و اختالف معنیجنتامایسین بیشتر از عصاره بود

 قطر هاله لیستریا مونوسیتوژنزاما در مورد . )>05/0p(گردید 
گرم بر  میلی100در غلظت  عصاره کاردینتشکیل شده توسط 

داري مشاهده ز جنتامایسین بوده و اختالف معنیلیتر بیش امیلی
  ). <05/0p(نشد 

Table 1 Inhibition zone diameter (mm) in disc diffusion method 
Bacteria 

Pseudomonas aeruginosa Salmonella enteritidis Listeria monocytogenes 
Extract concentration (mg/ml) 

2.75 b 2.50 b 13.77 a 100 
2.50 b 2.00 b 10.60 b 50 
2.33 b 1.75 c 8.10 c 25 

0 c 0 d 7.97 c 12.5 
0 c 0 d 0 d 6.25 
0 c 0 d 0 d 3.125 
0 c 0 d 0 d 1.562 
0 c 0 d 0 d 0.781 
0 c 0 d 0 d 0.390 
0 c 0 d 0 d Solvent control 

12.35 a 12.10 a 13.16 a Gentamicin control (10 µg) 
* Means within a column with the same letters are not significantly different at P < 0.05. 

روش  به عصاره کاردینهاي ایجاد شده توسط میانگین قطر هاله
  ایننتایج بدست آمده از.  بیان شده است2 در جدول ،چاهک

در  کاردین عصاره هیدروالکلی برگ تأثیر بود که آنروش بیانگر 
 لیستریا مونوسیتوژنزلیتر بر  بر میلیگرم میلی100تا  5/12غلظت 
سالمونال لیتر بر م بر میلیگر میلی100 تا 25غلظت و در 

 در ).>05/0p(دار بود  معنیسودوموناس آئروژینوزا و اینترتیدیس
 به قطر ، در کمترین غلظت، هاله رشدلیستریا مونوسیتوژنزباکتري 

متر میلی 16/12 به قطر اي هاله،و در بیشترین غلظت 03/8
سودوموناس  و سالمونال اینترتیدیسدر مورد . مشاهده شد

  25(جاد شده در کمترین غلظت هاي ای قطر هالهژینوزاآئرو
 و 68/1در این دو باکتري به ترتیب معادل ) لیترگرم بر میلیمیلی
) لیترگرم بر میلی میلی100(متر و در بیشترین غلظت  میلی96/1

  .متر بودمیلی 72/3 و 54/2به ترتیب معادل 

Table 2 Inhibition zone diameter (mm) in agar diffusion method 
Bacteria 

Pseudomonas aeruginosa Salmonella enteritidis Listeria monocytogenes 
Extract concentration (mg/ml) 

3.72 a 2.54 a 12.16 a 100 
2.59 b 2.10 b 9.26 b 50 
1.96 c 1.68 b 7.93 c 25 

0 d 0 c 8.03 c 12.5 
0 d 0 c 0 d 6.25 
0 d 0 c 0 d 3.125 
0 d 0 c 0 d 1.562 
0 d 0 c 0 d 0.781 
0 d 0 c 0 d 0.390 
0 d 0 c 0 d Solvent control 

* Means within a column with the same letters are not significantly different at P < 0.05. 
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Table 3 Minimal inhibitory concentration (MIC) 
and minimum bactericidal concentration (MBC) 

of cardin extract  
Antibacterial activity (mg/ml) Bacteria MIC MBC 

Listeria monocytogenes 12.5 50 
Salmonella enteritidis 25 100 

Pseudomonas 
aeruginosa 50 100 

  
 و MICسازي، میزان اساس نتایج بدست آمده در روش رقت بر

MBC لیستریا در مورد  کاردیندروالکلی برگ عصاره هی
 به سودوموناس آئروژینوزا و سالمونال اینترتیدیس، مونوسیتوژنز

لیتر و مقدار گرم بر میلی میلی50 و 25، 5/12ترتیب معادل 
MBCلیتر گرم بر میلی میلی100 و 100، 50 ترتیب معادل  به

  .بود
ت مورد اثرا هاي انجام شده در این پژوهش دربررسی

نشان داد که عصاره  کاردینضدمیکروبی عصاره برگ 
سالمونال ، لیستریا مونوسیتوژنزاین گیاه بر هیدروالکلی 

 و با  اثر ضدمیکروبی داشتهسودوموناس آئروژینوزا و اینترتیدیس
هاي مذکور روي محیط کشت از رشد باکتريتشکیل هاله 

الذکر عصاره فوق  اثر ضدمیکروبی البته. جلوگیري نموده است
لیستریا  به استثناء( بیوتیک شاهد یعنی جنتامایسیننسبت به آنتی

 عدم هاي به طوري که میانگین قطر هالهبود،کمتر ) مونوسیتوژنز
توسط عصاره برگ  در روش دیسک دیفیوژن  ایجاد شده رشد

-میلی 5/2تا  75/1 در محدوده سالمونال اینترتیدیس براي کاردین

بدست آمد متر میلی 1/12نتامایسین برابر متر و قطر هاله توسط ج
سودوموناس در مورد ). >05/0p( داري بودکه اختالف معنی

 75/2 تا 33/2در محدوده  قطر هاله توسط عصاره آئروژینوزا
گزارش متر  میلی35/12هاله جنتامایسین معادل قطر متر و میلی

یا لیستردر مورد ). >05/0p(دار بود  این اختالف معنیشد که
هاي عدم  شرایط متفاوت بود، طوري که قطر هالهمونوسیتوژنز

متر و در مورد جنتامایسین  میلی77/13 تا 97/7رشد در محدوده 
 قطر هاله تشکیل  با مقدارمتر بود که این مقدار میلی16/13معادل 

داري لیتر اختالف معنیگرم بر میلی میلی100غلظت  شده در
بیوتیک توان به عدم انتخاب آنتی می که علت این امر رانداشت

  .]9[ مناسب و یا غلظت بسیار باال عصاره نسبت داد

نشان دادند که کاردین داراي ) 2018(فرهمندفر و رمضانی زاده 
د توان که میاستمقادیر باالیی از فنول، فالونوئید و توکوفرول 

 .]11[ دمیکروبی باالیی باشیدانی و آنتیاکسداراي خاصیت آنتی
نشان داد که با افزایش غلظت عصاره در تمام نتایج تحقیق حاضر 

هاي ایجاد شده افزایش یافت ها میانگین قطر هالهنمونه
)05/0p< .( شاید این امر ناشی از افزایش حساسیت میکروبی در

هاي باکتري مورد آزمون در برابر مقادیر باالتري از عصاره سوش
روبی عصاره در مقادیر باال گیاهی و یا افزایش خاصیت ضدمیک

غلظت یعنی شکل -تواند رابطه داروالبته اثر مذکور نمی. باشد
هاي که با افزایش مقاومتخطی را به طور کامل توجیه کند، چرا 

به مسطح و اینکه ها امکان اثر خطی باکتریایی و تغییر سوش
 ایجاد کند، وجود 7هاي باالتر مقاومت سازگاراحتماال در غلظت

ثر، البته باید در نظر داشت که با افزایش غلظت و افزایش ا. رددا
 .]10[ ممکن است سمیت نیز ایجاد شود

هیدروالکلی  عصاره مشخص شد که تحقیق  ایننتایج این بابنابر
 گرم هايباکتري بر بیشتري میکروبیداراي اثر ضدکاردین برگ 

 نفیم گرم هايباکتري به نسبت )لیستریا مونوسیتوژنز (مثبت
 که این امر است )سودوموناس آئروژینوزا و سالمونال اینترتیدیس(

- این عصاره کامال مشهود میMBC و MICاز بررسی میزان 

 دیواره و پالسمایی غشاي ساختار علت به مسئله این ایدش. باشد

 مواد ورود که باشد) گرم منفی (هاباکتري از گونه این سلولی

 در این .نمایدمی محدود سلول لداخ به را گیاهی عصاره ثرهؤم
 اثرات نیز در پژوهشی روي )1395( سجادي و همکارانزمینه 

 بر سفید گل گیاه میوه متانولی عصاره ضدباکتریایی
 به نتیجه رسیدند که کلی اشرشیا و اورئوس وساستافیلوکوک

 باکتري بر بیشتري ضدمیکروبی عصاره مذکور داراي اثر

 باشدمی اشرشیاکلی باکتري به تنسب اورئوساستافیلوکوکوس 
هاي ضد ی فعالیت بررسدر ) 1394(شریفی و همکاران  .]12[

 بر دو نوع باکتري گیاه چویرهاي مختلف عصاره میکروبی، غلظت
و دو باکتري گرم ) کلبسیال اکسی توکا اشریشیاکلی و(گرم منفی 

گزارش ) استافیلوکوکوس اروئوس و انتروکوکوس فکالیس(مثبت 
هاي مهارکنندگی بیشتري بر روي باکتريد که عصاره اثرات دادن

هاي گرم مثبت داشت و همچنین با گرم منفی نسبت به باکتري 

                                                             
7. Adaptive resistance 
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کاهش غلظت عصاره خاصیت ضدمیکروبی آن نیز کاهش پیدا 
هاي  با توجه به افزایش مقاومت دارویی باکتريلذا. ]13[کرد 

 کردنیگزین پاتوژن، تحقیق بیشتر در این زمینه در جهت جا
. گرددهاي طبیعی گیاهی با داروهاي شیمیایی پیشنهاد میعصاره

 مختلف نقاط در گیاه این وسیع گسترش به توجه با همچنین
 خصوصیات شناسایی زمینه در بیشتري تحقیقات کشورمان

  . رسدضروري به نظر می گیاه این فارماکولوژیکی و بیولوژیکی
  

   نتیجه گیري- 4
در بازدارندگی رشد رکیبات مؤثري ها حاوي تعصاره

توانند جایگزین مناسبی براي باشند لذا میها میمیکروارگانیسم
. هاي شیمیایی در فرآیند تولید مواد غذایی گردندنگهدارنده

در تواند عصاره کاردین داراي خاصیت ضدمیکروبی است و می
عصاره بررسی . نگهداري مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرد

، MIC ،MBCهاي یدروالکلی برگ کاردین از طریق آزمونه
 بر بیشتري میکروبیدیسک و چاهک نشان داد که داراي اثر ضد

-باکتري به نسبت )لیستریا مونوسیتوژنز(مثبت  گرم هايباکتري

 )سودوموناس آئروژینوزا و سالمونال اینترتیدیس(منفی  گرم هاي
 عصاره، روند با افزایش غلظتآن و قدرت ضدمیکروبی  است

عصاره هیدروالکلی برگ از توانایی لذا . گیردمی صعودي به خود 
هاي و مقابله با باکتريدر نگهداري مواد غذایی توان میکاردین 
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In recent years, multiple drug resistance in human pathogenic microorganisms have developed due to 
indiscriminate use of commercial antimicrobial drugs commonly used in the treatment of infectious 
diseases. This situation forced scientists for searching new antimicrobial substances from various sources, 
like medicinal plants, which are the good sources of novel antimicrobial chemotherapeutic agents. In this 
study, the antibacterial effect of Cardin leaf was investigated. Hydroalcoholic extract of this plant was 
prepared at concentrations of 0.390 to 100 mg/ml and antimicrobial effect of extract were tested with disk 
diffusion and agar-well diffusion diffusion method against Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis 
and Pseudomonas aeruginosa strains. The minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum 
bactericidal concentration (MBC) of the Cardin extract were investigated by dilution method. In the disk 
and well diffusion methods, the highest effect of extract on the bacteria was observed at concentration of 
100 mg / ml, with the highest diameter of deterioration hole. Of course, the effect on gram-positive 
bacteria was more than gram negative. The inhibitory concentration of extract (MIC) on Listeria 
monocytogenes, Salmonella enteritidis and Pseudomonas aeruginosa was 12.5, 25 and 50 mg/ml and the 
MBC was 50, 100 and 100 mg/ml, respectively. The results showed that effect of Cardin extract on gram-
positive bacteria was more than gram negative and the diameter of the non-growth halo increased with 
increasing concentrations of the extract. 
 
Key words: Antibacterial effect, Cardin extract, Minimum Inhibitory Concentration, Minimum 
Bactericidal Concentration, Disc diffusion 
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