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         :زايماریب يهايباکتر بر سپستان وهیم الژیموس یکروبیضدم تیفعال

  ”in vitro“ یاهشگیآزما طیشرا در مطالعه
 

 3نوشاد محمد ،3یبهبهان زادهیعل بهروز ،2ندهیجو نی،حس1خایک یهمت یمیابراه محسن

 
 خوزستان، یعیطب منابع و يکشاورز علوم ،دانشگاهییغذا عیصنا و یدام علوم دانشکده ،ییغذا عیصنا یمهندس و علوم گروه ،ارشد یکارشناس يدانشجو - 1

  رانیا ،یمالثان
  رانیا ،یمالثان خوزستان، یعیطب منابع و يزکشاور علوم دانشگاه ،ییغذا عیصنا و یدام علوم دانشکده ،ییغذا عیصنا یمهندس و علوم گروه ار،یدانش - 2
  رانیا ،یمالثان خوزستان، یعیطب منابع و يکشاورز علوم دانشگاه ،ییغذا عیصنا و یدام علوم دانشکده ،ییغذا عیصنا یمهندس و علوم گروه ار،یاستاد - 3

)16/01/99: رشی پذخی  تار98/ 26/11:  افتی درخیتار(  

  دهیچک
 کردن لیاستر از بعد. شد استخراج 4 برابر pH و گرادیسانت درجه 58يدما ،1:6 دانه به آب نسبت از هاستفاد با سپستان وهیم الژیموس پژوهش، نیا در

لوکوکوس یاستاف، نوکوآیا ایستریل نوزا،یسودوموناس ائروژ، یا کلیاشرش، یفیسالمونال ت يهايباکتر بر آن ییایضدباکتر تیفعال شده، استخراج الژیموس
 در الژیموس یکروبیضدم تیفعال. شد یبررس یشگاهیآزما طیشرا در سیدیدرمیلوکوکوساپیاستاف و سیلوس سابتلیباس، س سرئوسلویباس، اورئوس

 با سپستان الژیموس برهمکنش. شد یابیارز آگار در حفره و وژنیفید سکید يهاروش به تریلیلیم بر گرمیلیم 300 و 150 ،75 ،5/37 يهاغلظت
 غلظت شیافزا با هاسکید اطراف در شده مشاهده یبازدارندگ هاله قطر که داد نشان جینتا. شد یبررس زین کلیکلرامفن و نیسیجنتاما يهاکیوتیبیآنت

 يبرا تریلیلیم بر گرمیلیم 300 غلظت در وژنیفید سکید روش در یبازدارندگ هاله قطر نیشتریب. افتی شیافزا یتوجه قابل طور به سپستان وهیم الژیموس
، یا کلیاشرش، یفیسالمونال ت يهايباکتر يبرا یمهارکنندگ غلظت حداقل. شد مشاهده متریلیم 10/11 قطر با سیدیدرمیلوکوکوساپیاستاف يباکتر

 ،64 ،64 بیترت به سیدیدرمیلوکوکوساپیاستاف و سیلوس سابتلیباس، لوس سرئوسیباس، لوکوکوس اورئوسیاستاف، نوکوآیا ایستریل نوزا،یسودوموناس ائروژ
 ییای باکتريهاهی سوی تماميبرا وه سپستانیالژ میموس یج نشان داد که حداقل غلظت کشندگینتا. تر بودیلیلیگرم بر میلی م64 و 256 ،64 ،128 ،32 ،16

  . بودیبزرگتر از حداقل غلظت مهارکنندگ
  
  .یکشيباکتر متقابل، اثر سپستان، وهیم الژ،یموس :گانواژ دیکل
  
  
  
  
  
  

                                                             
 مکاتبات مسئول: hosjooy@asnrukh.ac.ir 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
fs

ct
.1

7.
10

1.
71

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             1 / 10

http://dx.doi.org/10.52547/fsct.17.101.71
https://fsct.modares.ac.ir/article-7-40723-en.html


 ...يهايباکتر بر سپستان وهیم الژیموس یکروبیضدم تیعالف                                       وهمکاران خایک یهمت یمیابراه محسن

 72

  مقدمه - 1
 و فساد عامل يهامیکروارگانسیم مقاومت گذشته، دهه کی در

 صنعت در یاصل مشکالت از یکی ییغذا مواد تیمسموم
 ینظارت يهاسازمان غذا، علم متخصصان نیبنابرا و است غذابوده

 نیا رفع جهت در که داشته آن بر را ییغذا مواد کنندگان دیتول و
 اهانیگ ].2 و 1[دهند انجام را یمختلف يهاپژوهش مشکالت

 و است بوده انسان توجه مورد حال تا میقد از ییدارو
 و گل پوست، دانه، ساقه، شه،یر جمله از اهیگ مختلف يهاقسمت

 مورد ییغذا و ییدارو مصارف يبرا اهیگ يهااندام کل یحت
 است يمؤثر مواد يدارا ،ییدارو اهانیگ .است گرفته قرار استفاده

 ممکن باتیترک نیا. شوندیم شناخته فعال باتیترک عنوانبه که
 و یضدقارچ ،ییایضدباکتر و يولوژیزیف اثرات يدارا است
 يبشر جوامع ].3[باشند داشته هاسمیکروارگانیم بر یروسیضدو

 مواد به خود سالمت حفظ و هايماریب از ياریبس درمان ورمنظ به
 اهانیگ مصرف ریاخ انیسال در]. 5 و 4[ هستند وابسته خام یاهیگ

 طوربه ییایمیش ییداروها از یناش عوارض لیدل به ییدارو
 ].6[است افتهی شیافزا ياندهیفزا

 .Cordia myxaL یعلم نام با) چسبانک (سپستان ییدارو اهیگ
مناطق حاره و  باشد که دریم 1انیمتعلق به خانواده گاوزبان

 ییای آسيوه درخت سپستان در کشورهایم .کندی رشد محارهمهین
 مورد مصرف قرار یا ترشیصورت تازه  ران و هند بهیاز جمله ا

 داشته يادی زيها استفادهیسنتاه در طب ین گیوه ایم .]7[ردیگیم
ها از جمله يماری از بی بعضي براياری بسی خواص درمانيو دارا

ن ی همچن].8[بخش است، ضدکرم و آرامي ادراريهاعفونت
ت ی فعالياه داراین گی وجود دارد که عصاره برگ ايهاگزارش

مده آلوده کننده مواد  از عوامل ع].9[ باشدی میی باالیکروبیضدم
ها اشاره کرد که عالوه بر فساد سمیکروارگانیم توان بهی مییغذا

از . شوندیز می نيماریت و بیجاد مسمومی باعث اییمواد غذا
ا یاشرش، یفیسالمونال ت توان بهیها مسمیکروارگانیمن یجمله ا

لوکوکوس یستاف، اانوکویا ایستریل، نوزایوناس ائروژسودوم، یکل

                                                             
1. Boraginaceae 

  وسیلوس سابتلیباس، لوس سرئوسیباس اورئوس،
  ].12- 10[ اشاره نمود سیدیدرمیلوکوکوساپیاستاف

 وهیم الژیموس ییایضدباکتر اثر یبررس پژوهش نیا از هدف
 آگار، در حفره وژن،یفید سکید يهاروش از استفاده با سپستان
 و یکشندگ غلظت حداقل رشد، از یبازدارندگ غلظت حداقل

 و نیسیجنتاما يهاکیوتیبیآنت با سپستان وهیم الژیموس برهمکنش
  .بود) یتنبرون( یشگاهیآزما طیشرا در کلیکلرامفن

  

   هاروش و مواد - 2
 در 1398 آذرماه تا 1398 ماه ادخرد از یتجرب پژوهش نیا

 یمهندس و علوم گروه يتکنولوژ و ولوژيیکروبیم هايشگاهیآزما
 علوم دانشگاه ،ییغذا عیصنا و یدام علوم دانشکده ،ییغذا عیصنا

  .رفتیپذ صورت خوزستان یعیطب منابع و کشاورزي

 هايطیمح و ییایمیش مواد هیته - 2-1
  یکروبیکشتم

 نیا در استفاده مورد یکروبیم کشت يهاطیمح و ییایمیش مواد
 2دیسولفوکسا لیمت يد ،)آلمان مرك (80 نیتوئ شامل پژوهش

 دیکلرا ومیتترازول لیفن يتر ،)جهرم ایزکر (الکل ،)آلمان مرك(
 کلیکلرامفن و نیسیجنتاما کیوتیب یآنت هايسکید ،)گمایس(
 یکروبیم کشت هايطیمح ،ياخانه 96 تیکروپلیم ،)طب پادتن(

  .بود) آلمان مرك (براث نتونیه مولر و  آگار نتونیه مولر

   یکروبی ميهاهی سو- 2-2
، یا کلیاشرش، یفیسالمونال تشامل  یکروبی ميهاهیسو

، لوکوکوس اورئوسیاستاف، نوکوآیا ایسترینوزا،لیسودوموناس ائروژ
 و سیلوس سابتلیباس، لوس سرئوسیباس

ره موجود در یکه از بانک ذخ بود سیدیدرمیلوکوکوساپیاستاف
، ییع غذای و صنایدانشکده علوم دام يولوژیکروبیشگاه میآزما

  .ه شدندی ته خوزستانیعی و منابع طبيدانشگاه علوم کشاورز
  

                                                             
2. Dimethyl sulfoxide 
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  وه سپستانیه می ته- 2-3
 از 1398ر ماه یل تیوه سپستان در اواخر خردادماه و اوایم

د و جنس و ی گرديآور استان خوزستان جمعیشهرستان مالثان
، ي، دانشکده کشاورزی باغبانیگونه آن در گروه علوم و مهندس

د قرار یی خوزستانمورد تایعی و منابع طبيدانشگاه علوم کشاورز
  .گرفت

  الژ سپستانیوس می استخراج آب- 2-4
منظور استخراج  ن روش بهیترجیاستخراج با آب گرم را

وه سپستان با استفاده یم الژیاستخراج موس. باشدیم دهایساکاریپل
 درجه 58 يدما ،)1:6(از آب مقطر به نسبت آب به دانه 

پس از استخراج . دی انجام گرد4برابر  pH گراد و دریسانت
له کاغذ یوس آن بهيهایناخالصوه سپستان و حذف یالژ میموس
 45 يالژ استخراج شده در آون در دمای، موس40 شماره یصاف

  ].13[دی ساعت خشک گرد72مدت گراد بهیسانتدرجه

   استانداردیکروبی ميهاهی سويساز فعال- 2-5
ره موجود در ی از کشت ذخیکروبی ميهاهی سويسازجهت فعال

، ییع غذای و صنایلوم دامدانشکده ع ،يولوژیکروبیشگاه میآزما
. دی خوزستان استفاده گردیعی و منابع طبيدانشگاه علوم کشاورز

صورت جداگانه  بهیکروبی ميهاهیک لوپ از سوین منظور یبد
            لیع استریط کشت مای محي حاويهابرداشته و در لوله

ع ی مايهاطیسپس مح. ، کشت داده شدند)نتون براثیمولر ه(
 37 يک شبانه روز در دمایمدت ون بهیدر انکوباسکشت شده 

ها ير باکتریپس از رشد و تکث.  شدنديگراد نگهداری سانتدرجه
 يها را برا از آنينتون براث مقداریط کشت مولر هیدر درون مح

 خالص برداشته و به صورت جداگانه بر يهایدست آوردن کلنبه
صورت خته و بهیر) نتون آگاریمولر ه(ط کشت جامد یسطح مح

نتون آگار ی کشت مولر هيهاطیسپس مح.  کشت داده شدیخط
. گراد قرار گرفتندی درجه سانت37 يک شبانه روز در دمایمدت به

نتون آگار ی کشت مولر هيهاطیها بر سطح محيپس از رشد باکتر
م ی معادل استاندارد نیکروبی ميهاونیه سوسپانسیمنظور تهبه

 يش حاوی آزمايهاها برداشته و به لوله از آنک لوپیفارلند مک

ت یدر نها. ل افزوده شدندی استريولوژیزیتر سرم فیلیلی م10
 در طول يدر دستگاه اسپکتروفتومتر ش مذکوری آزمايهالوله

 جذب مورد نظر دن بهی نانومتر قرار داده شدند و تا رس625موج 
  ].14[دیدق گریل رقی استريولوژیزیبا سرم ف) 13/0 -8/0(

  وژنیفیسک دی د- 2-6
ط کشت مولر یختن و بسته شدن محین روش پس از ری ایدر ط

تر از یکرولی م100ل،مقدار ی استريهاتینتون آگار دردرون پلیه
فارلند با کمک  مکمی معادل استاندارد نیکروبیون میسوسپانس

ال شکل پخش له یله میوسخته و بهی سطح آن ريسمپلر رو
، 5/37 يها بالنک آغشته به غلظتي کاغذيهاسکید. دیگرد
وه سپستان با یالژ میتر موسیلیلیگرم بر میلی م300 و 150، 75

نتون آگار ی کشت مولر هيهاطی سطح محيل رویکمک پنس استر
 یها با کمسکی از حرکت ديری جلوگيقرار داده شدند و برا

 درجه 4 يخچال در دمایون سپس در در. دندیفشار ثابت گرد
قه قرار داده ی دق15ش انتشار به مدت یمنظور عمل پگراد بهیسانت

 ينتون آگار حاوی کشت مولر هيهاطیت محیدر نها. شدند
 درجه 37 يوه سپستان در دمایالژ می مختلف موسيهاغلظت

.  شدنديک شبانه روز در انکوباتورنگهداریمدت گرادبهیسانت
ق یطور دق زمان مذکور قطر هاله عدم رشد بهپس از گذشت مدت

متر ثبت و گزارش یلی و بر حسب ميریگکش اندازهتوسط خط
  .]15[دیگرد

  )چاهک آگار( حفره در آگار- 2-7
ط کشت مولر یتر از محیلیلی م20زان ین روش در ابتدا میدر ا

پس . خته شدیلریتر اسيهاتینتون آگار در درون هر کدام از پلیه
پت ی پي کشت، به کمک انتهايهاطیاز سرد و بسته شدن مح

جاد یا هامتر بر سطح آنیلی م6 به قطر ییهال حفرهیپاستور استر
ها تیکف پلوه سپستان بهیالژ می ممانعت از نفوذ موسيبرا. دیگرد
سپس . دیجاد شدهتوسط آگار مذاب مسدود گردیها ا حفرهيانتها

 معادل یکروبی ميهاهیک از سویتر از هر یکرولی م100زان یم
خته و یها رتیپل ک ازیسطح هر یفارلند روم مکیاستاندارد ن

 300 و 150، 75، 5/37 يهات از غلظتیدر نها. کشت داده شد
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تر یکرولی م20وه سپستان مقدار یالژ میتر موسیلیلیگرم بر میلیم
ک یخته و یاد شده رجی ايهاک از حفرهیبرداشته و به درون هر 

پس از آن .  عنوان حفره شاهد در نظر گرفته شدحفره به
 37 يک شبانه روز در دمایمدت  کشت داده شده به يهاتیپل

پس از اتمام .  شدنديگراد در انکوباتور نگهداریدرجه سانت
جاد شده در ی ای بازدارندگيها قطر هالهيگذارمراحل گرمخانه

 و يریگکش اندازهله خطیوسا بههک از چاهکیاطراف هر 
  ].19 و18[دیمتر گزارش گردیلیصورت مبه

 از رشد ین حداقل غلظت بازدارندگیی تع- 2-8
  )یحداقل غلظت مهارکنندگ(
 یزاده بهبهانی مطابق با مطالعه علین حداقل غلظت مهارکنندگییتع

الژ ین روش ابتدا از موسیدر ا. دی، انجام گرد)2017(و همکاران 
 استوك مادر به غلظت UVل شده توسط  ی سپستان استروهیم

سپس از غلظت مادر، . ه شدیتر تهیلیلیگرم بر میلی م512
 يهاغلظت. ه شدیوه سپستان تهیالژ می از موسی متواليهاغلظت

، 32، 128، 256 يهاوه سپستان شامل غلظتیالژ می موسیمتوال
ختنتمام یپس از ر. تر بودندیلیلیگرم بر میلیم1 و 2، 4، 8، 16

ها ، به هر کدام از چاهکيا خانه96ت یکروپلیدرون مها بهغلظت
م ی معادل استاندارد نیکروبیون میتر سوسپانسیکرولی م20مقدار 

ک یمدت بهیا خانه96ت یکروپلیت میدر نها. فارلند اضافه شدمک
 يگراد در انکوباتور نگهداری درجه سانت37 يشبانه روز در دما

تر یکرولی م20 شدن مدت زمان مذکور مقدار يس از سپرپ. شد
ها درون تمام چاهکد بهیوم کلرایل تترازولی فنيمعرف تر

ت یکروپلید، سپس دوباره می اضافه گرديا خانه96ت یکروپلیم
گراد ی درجه سانت37 يقه در دمای دق15مدت  بهيا خانه96

ترین پس از گذشت مدت زمان مذکور کم.  شديگرمخانه گذار
 يهاهیوه سپستان که مانع از رشد سویالژ میغلظت از موس

د ی در آن مشاهدهنگردیر رنگییچ گونه تغی شد و هیکروبیم
  ].16[ از رشد گزارش شدیعنوان حداقل غلظت بازدارندگبه
  
 

   ین حداقل غلظت کشندگیی تع- 2-9
وه سپستان یالژ می موسیزان حداقل غلظت کشندگین میی تعيبرا

ر ییچ گونه تغی هيا خانه96ت یکروپلی که در مییهااز چاهک
جاد ید ایوم کلرایل تترازولی فنيپس از اضافه کردن معرف تریرنگ

ط ی سطح محيتر برداشته و رویکرولی م100زان ینکرده بودند به م
.  کشت داده شدیصورت سطحنتون آگار بهیکشت مولر ه

درجه  37 ي ساعت در دما24مدت  کشت مذکور بهيهاطیمح
 شدنزمان يپس از سپر. گراد درون گرمخانه قرار داده شدندیسانت

 کشت از درون گرمخانه خارج و يهاطی محيگذارگرمخانه
ا پرگنه رشد نکرده ی یچ گونه کلنیها هکه در سطح آنییهاطیمح

وه یالژ می از رشد موسیعنوان حداقل غلظت کشندگباشد، به
  ].19- 17[سپستان گزارش شد

وه سپستانبا یالژ می برهمکنش موس- 2-10
 ک یوتیبی آنتيهاسکید

 يهاسکیوه سپستان و دیالژ میموس ـانی میبی اثر ترکیابیارز
) 2010( و همکاران ي دانشمنديهامطابق با مطالعه کیوتیبیآنت
  .رفتیپذ انجام] 21)[2019(و برزگر و همکاران  ]20[

  ي آزمون آمار- 2-11
     ين پژوهش از نرم افزار آماری ايهال دادهی تجزیه و تحليبرا

SPSS1 ز واریانس یک ید، از آزمون آنالی استفاده گرد22سخه  ن
  ها و از آزموننیانگی جهت مقایسه م (ANOVA)طرفه

Duncan ها در                   نیانگین می اختالف بی جهت بررس
  . استفاده شدp< 0/05 سطح

  

  ج و بحثی نتا- 3
وه سپستان به روش یالژ می موسیکروبی اثر ضدمیج بررسینتا
، سودوموناس یا کلی، اشرشیفیبرسالمونال توژنیفیسک دید

لوس یلوکوکوس اورئوس، باسیاستافنوکوآ، یا ایستریل ،نوزایائروژ

                                                             
1. Statistical package for the social sciences 
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در  سیدیدرمیلوکوکوساپیس و استافیلوس سابتلیسرئوس، باس
 ن قطر هالهیشتریج نشان داد بینتا. ، آورده شده است1جدول 

تر مربوط به یلیلیگرم بر میلی م300 رشد در غلظت یبازدارندگ
اله ن قطر هیس بود و کمتریدیدرمیلوکوکوساپی استافيباکتر

  یمنف  گرم  ي باکتر  به  مربوط ن غلظتی رشد در همیبازدارندگ
  

  ن آزمون نشانیج حاصل از ای نتای طور کلبه.  بودیا کلی اشرش
وه سپستان قطر هاله یالژ میش غلظت موسیدهد که با افزای م

 ازقطر هاله یی، نما1در شکل .افتیش یز افزای نیبازدارنگ
س نشان یدیدرمیلوکوکوساپیاستاف ي مربوط به باکتریبازدارندگ

  .داده شده است
  

Table 1 The mean inhibition zone diameter (mm) of Sepestan fruit mucilage (SFM) on some pathogenic 
microorganismsby disk diffusion agar (DDA) method. 

Values are expressed as mean ±standard deviations, n = 3. 
 

  
Fig 1 The inhibition zonediameter (mm) of SFMon Staphylococcus epidermidis. 

 
وه سپستان به روش یالژ میموس یکروبیت ضدمیفعال یج بررسینتا

 در ییت غذای عامل فساد و مسموميهاي باکترحفره در آگار بر
ت یج نشان دادکه فعالینتا. ، نشان داده شده است2جدول 

نوکوآ و یا ایستریلوه سپستان بر یالژ می موسیکروبیضدم
ج ینتا. ها مؤثر بوده است در تمام غلظتئوسلوکوکوس اوریاستاف

وه یالژ میتر موسیلیلیگرم بر میلی م5/37نشان داد که غلظت 

به جزء ( و گرم مثبت ی گرم منفيهاي باکتریسپستان بر تمام
 یفاقد اثر بازدارندگ) لوکوکوس اورئوسینوکوآ و استافیا ایستریل

الژ یتر موسیلیلیگرم بر میلی م75ج نشان داد که غلظت ینتا. بود
 و یاکلی اشرشيهاي بر باکترییایوه سپستان فاقد اثر ضدباکتریم

  . س بودیلوس سابتلیباس

           Antimicrobial substance 
Microorganism 37.5 mg/ml 75 mg/ml 150 mg/ml 300 mg/ml 

Pseudomonas aeruginosa 7.30 ±0.20 8.30 ±0.26 8.20 ±0.26 9.30 ±0.26 

Escherichia coli 7.90 ±0.17 8.20 ±0.26 9.00 ±0.20 9.10 ±0.10 

Salmonella typhi 8.10 ±0.36 8.30 ±0.20 9.10 ±0.52 9.20±0.10 

Listeria innocua - 8.60 ±0.34 10.10 ±0.95 10.20±0.17 

Staphylococcus aureus 8.10 ±0.60 8.90±0.52 9.20 ±0.26 9.60±0.55 

Bacillus cereus 8.60 ±0.36 8.30±0.26 9.60 ±0.36 9.90 ±0.65 

Bacillus subtilis - - - 10.20 ±0.10 

Staphylococcus epidermidis 7.50 ±0.50 8.10 ±0.10 8.90 ±0.79 11.10 ±0.17 
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Table 2 The mean inhibition zone diameter (mm) SFMon some pathogenic microorganismsbywell 
diffusion agar (WDA) method 

Values are expressed as mean ±standard deviations, n = 3. 
  
وه یالژ میموسیج حاصل از آزمون حداقل غلظت مهارکنندگینتا

، نشان داده شده 3 در جدول  مورد مطالعهيهاهیبر سوسپستان 
سالمونال  يهايباکتر يبرا یمهارکنندگ غلظت حداقل .است

نوکوآ، یا ایسترینوزا، لی، سودوموناس ائروژیا کلی، اشرشیفیت
س یلوس سابتلیلوس سرئوس، باسیلوکوکوس اورئوس، باسیاستاف

 ،128 ،32 ،16 ،64 ،64 بیترت به سیدیدرمیلوکوکوساپیافو است

 از یی، نما2شکل . تر بودیلیلیگرم بر میلی م64 و 256 ،64
وه سپستان نشان داده شده یالژ می موسیحداقل غلظت مهارکنندگ

 ی تماميبرا وه سپستانیالژ میموس یحداقل غلظت کشندگ. است
 بود یظت مهارکنندگ بزرگتر از حداقل غلیها مورد بررسباکتري

 ). 3 جدول(

Table 3 The minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC)of 
the SFMon some pathogenic microorganisms 

  

  
Fig 2 The MIC of SFMon some pathogenic microorganisms. 

   

               Antimicrobial substance 
Microorganism 37.5 mg/ml 75 mg/ml 150 mg/ml 300 mg/ml 

Pseudomonas aeruginosa - 8.10 ±0.20 8.20 ±0.26 8.20 ±0.20 

Escherichia coli - - 8.20 ±0.17 8.30 ±0.26 

Salmonella typhi - 8.20±0.17 8.30 ±0.26 10.30 ±0.17 

Listeria innocua 8.10 ±0.26 8.60 ±0.34 10.20 ±0.17 10.20 ±0.10 

Staphylococcus aureus 7.30 ±0.34 8.20 ±0.17 9.30 ±0.20 10.30±0.10 

Bacillus cereus - 8.30 ±0.26 9.30 ±0.20 10.30±0.26 

Bacillus subtilis - - 8.20±0.26 9.20 ±0.26 

Staphylococcus epidermidis - 8.10 ±0.10 8.30 ±0.17 10.10 ±0.17 

Microorganism MIC MBC 
Pseudomonas aeruginosa 16 >512 

Escherichia coli 64 >512 
Salmonella typhi 64 >512 
Listeria innocua 32 >512 

Staphylococcus aureus 128 >512 
Bacillus cereus 64 >512 
Bacillus subtilis 256 >512 

Staphylococcus epidermidis 64 >512 
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 ییتوانا سپستان وهیم الژیموس که داد نشان حاضر پژوهش جینتا
 طیشرا در را زايماریب يهاسمیکروارگانیم رشد از ممانعت

 حاصل یبازدارندگ هاله رقط داد نشان جینتا. داشت یشگاهیآزما
 ،یکل ایاشرش ،یفیت سالمونال بر نیسیجنتاما کیوتیبیآنت از

 لوکوکوسیاستاف نوکوآ،یا ایستریل نوزا،یائروژ سودوموناس
 و سیسابتل لوسیباس سرئوس، لوسیباس اورئوس،

 ،10/16 ،30/22 ،30/22 بیترت به سیدیدرمیلوکوکوساپیاستاف
 جینتا. بود متریلیم 20/22 و 20/20 ،20/22 ،10/24 ،10/26

 جیرا کیوتیبیآنت با سپستان وهیم الژیموس بیترک از حاصل
 ،یکل ایاشرش ،یفیت سالمونالییایباکتر يهاهیسو يبرا نیسیجنتاما

 لوکوکوسیاستاف نوکوآ،یا ایستریل نوزا،یائروژ سودوموناس
 وسیسابتل لوسیباس سرئوس، لوسیباس اورئوس،

 ،20 ،20/14 ،30/18 ،10/14 بیترت به سیدیدرمیلوکوکوساپیاستاف
 قطر داد نشان جینتا. بود متریلیم 20/14و 10/32 ،30/24 ،20/18

 سالمونال بر کلیکلرامفن کیوتیبیآنت از حاصل یبازدارندگ هاله
 نوکوآ،یا ایستریل نوزا،یائروژ سودوموناس ،یکل ایاشرش ،یفیت

 سیسابتل لوسیباس سرئوس، لوسیباس اورئوس، لوکوکوسیاستاف
 ،30/22 ،20/12 بیترت سبهیدیدرمیلوکوکوساپیاستاف و

. بود متریلیم 30/24 و 20/26 ،20/24 ،30/20 ،20/10،12/20
 کیوتیبیآنت با سپستان وهیم الژیموس بیترک از حاصل جینتا

 ،یکل ایاشرش ،یفیت سالمونال ییایترباک يهاهیسو يبرا کلیکلرامفن
 لوکوکوسیاستاف نوکوآیا ایستریل نوزا،یائروژ سودوموناس

 و سیسابتل لوسیباس سرئوس، لوسیباس ،اورئوس
 ،30/12 ،10/14 ،10/8 بیترت به سیدیدرمیلوکوکوساپیاستاف

 ،3 شکل در..بود متریلیم12 و 10/20 ،20/20 ،30/20 ،20/18
 کیوتیبیآنت با سپستان وهیم الژیموس همزمان ریتاث از يانمونه
 .است شده داده نشان سیسابتل لوسیباس ،يباکتر بر نیسیجنتاما

  
Fig. 3.The interaction of SFMwith gentamicin antibiotics on Bacillus subtilis. 

ار مورد ی بسییاهان داروین دهه گذشته استفاده از گیدر چند
 يادی  زي قرار گرفته است و تا حدوديتوجه جوامع بشر
 از مصرف یز اثرات و مشکالت ناش اياریتوانسته است بس

ن پژوهش اثر یدر ا. دینما  را بر طرفییایمی شيهادارو
 و گرم ی گرم منفيهی سو8وه سپستان بر یالژ می موسیکروبیضدم

ج به دست یطبق نتا.  قرار گرفتی مورد بررسییایمثبت باکتر
 يادیوه سپستان تا حدود زیالژ مین پژوهش موسیآمده از ا

 یشگاهیط آزمایزا در شرايماری بيهايشد باکترتوانست از ر
دست آمده از ج بهیدر پژوهش حاضر نتا. عمل آوردممانعت به

ت ی گرم مثبت حساسيهاينشان داد که باکتر یکروبی ميهاآزمون

 ی گرم منفيهايوه سپستان نسبت به باکتریالژ می به موسيشتریب
 گرم يهاياکترتوان در نوع ساختار بیدارند که علت آن را م

 را ی گرم منفيهايشتر باکتریمقاومت ب . دانستیمثبت و منف
ا و یرنیپ.  نسبت دادی خارجيدی فسفولپيتوان به وجود غشایم

وه یهاي آبی و اتانولی م، اثر ضدباکتریایی عصاره)1394(همکاران 
، لوسسرئوسیباس ،لوکوکوساورئوسیاستافدرخت سپستان بر 

ج ینتا.  قرار دادندیرا مورد بررس فیی تسالمونال و ا کلییاشرش
 میوه ی و اتانولی آبيهان پژوهشگران نشان داد که عصارهیا

 و استافیلوکوکوس اورئوس گرم مثبت يهاي باکتريسپستانرو
باالترین مقادیرحداقل غلظت .  مؤثرتر بودباسیلوس سرئوس
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سالمونال  يبرا یعصاره آب ی و حداقل غلظت کشندگیمهارکنندگ
 لیتر و در مورد ی گرم بر میلی میل256 و 64ترتیب  به یفتی

 لیتر ی گرم بر میلی میل256 و 32ترتیب  ز بهین یعصاره اتانول
  روش سطح پاسخ دریی، کارا)1395(ا و همکاران یرنیپ]. 22[بود
 یوه سپستان و بررسی میاستخراج عصاره اتانول طی شرايسازنهیبه

 يهاسمیکروارگانی از ميداده تعی عصاره علیکروبیاثر ضدم
ها ج حاصل از پژوهش آنینتا.  قرار دادندیپاتوژن را مورد بررس

 يهاهیه سوینه علی بهی عصاره اتانولینشان داد اثر بازدارندگ
ه ی و سولوس سرئوسیباس و لوکوکوس اورئوسیاستاف ییایباکتر
نده و یجو]. 23[ قابل مالحظه بودکنسیدا آلبیکاند یقارچ

 يها و برهمکنش عصارهیکروبیت ضدمیفعال ،)1396 (همکاران
 يهاسمیکروارگانی برگ درخت سپستان بر می و اتانولیآب
نتاج حاصل .  مورد مطالعه قرار دادندیتنط برونیزا در شرايماریب

 ی عصاره آبیها نشان دادکه حداقل غلظت بازدارندگاز مطالعه آن
با توجه به نوع  العه مورد مطيهاسمیکروارگانیبرگ سپستانبر م

. تر متفاوت بودیلیلیگرم برمیلی م256 تا 128سمازیکروارگانیم
ها نشان داد حداقل غلظت ج حاصل از پژوهش آنین نتایهمچن

. تر بودیلیلیگرم بر میلیم 256 تا 64 از ی عصاره اتانولیبازدارندگ
 و ی آبيهان مقاومت در برابر عصارهیشتریها بدر مطالعه آن

 نوزایسودوموناسائروژی گرم منفي سپستان مربوط به باکترینولاتا
 یقارچ و ضدییایباکتر، اثر ضد)2011(وا و همکارانینار. ]24[بود

 و مطالعه ی از درخت سپستان را مورد بررسياپوستدرختگونه
ن یا نشان داد که پوست ج حاصل از پژوهش آنینتا. قرار دادند

ن یج اینتا. ]25[ بودییایباکترضد و یت ضدقارچی فعاليداراگونه ا
  . داشتی مطالعه حاضر همخوانيهاافتهیپژوهشگران با 

  

  يریگجهینت - 4
 سپستان وهیم الژیموس که داد نشان پژوهش نیا از حاصل جینتا

 مورد يهاهیسو بر یتوجه قابل یکروبیضدم تیفعال يدارا
 ههال قطر سپستان وهیم غلظت شیافزا با نیهمچن. داشت یبررس
 وهیم از یسنت مصرف به توجه با. افتی شیافزا زین رشد عدم

 درمان در آن از استفاده نیهمچن و رانیا نقاط یبرخ در سپستان
 وهیم الژیموس بالقوه لیپتانس از بتوان رسدیم نظر به يهايماریب

 مندبهره ییغذا عیصنا در چه و يداروساز عیصنا در چه سپستان

 بات،یترک ییشناسا همانند یلیتکم يهاآزمون انجام چند هر. شد
  .گرددیم شنهادیپ زین ... و یسلول تیسم اثر
  

  تشکر و ریتقد - 5
باشد، لذا ی ارشد میان نامه کارشناسیمقاله حاضر مستخرج از پا

 و یدانند از معاونت پژوهشینویسندگان مقاله بر خود الزم م
ل یان به دل خوزستیعی و منابع طبي دانشگاه علوم کشاورزيفناور
  . نمایندیمانه تشکر و قدردانی صمي و معنوي ماديهاتیحما
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In this investigation, the Sepestan fruit mucilage (SFM) was extracted by water to seed ratio 1:6, 
extraction temperature 58 ᵒC, and pH 4. After sterilization of extracted mucilage, its antibacterial activity 
was assessed on pathogenic bacteria including Salmonella typhi, Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa, Listeria innocua, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Bacillus subtilis and 
Staphylococcus epidermidis“in vitro”. Antimicrobial potential of mucilage, at the different SFM levels: 
37.5, 75, 150 and 300 mg/ml was evaluated using disk diffusion agar and well diffusion agar methods. 
Furthermore, the interaction of SFMwith gentamicin and chloramphenicol antibiotics was assessed. 
Results shown that by increasing the SFMconcentrations, the inhibition zone diameter (IZD) around the 
discs were noticeably increased. In the disk diffusion agar method, the highest IZDwas observed at the 
concentration of 300 mg/ml SFM for Staphylococcus epidermidis with 11.10 mm. The minimum 
inhibitory concentration (MIC) for Salmonella typhi, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Listeria 
innocua, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Bacillus subtilis and Staphylococcus epidermidis was 
64, 64, 16, 32, 128, 64, 256 and 64 mg/ml, respectively. Results shown that the minimum bactericidal 
concentration (MBC) of SFM for the all tested bacterial strains was greater than their MIC. 
 
Keywords: Mucilage, Sepestan fruit, Interaction effect, Bactericidal. 
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