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  چکیده
در این پژوهش اثر ضد باکتریایی . ات مشتق شده از گیاهان، طی قرن ها به دلیل داشتن فعالیت ضد میکروبی، استفاده هاي دارویی داشته اندترکیب 

ازك بدین منظور تاثیر بازدارندگی عصاره آبی ر. ، روي تعدادي از پاتوژن هاي غذایی مورد ارزیابی قرار گرفت(Humulus lupulus)گیاه دارویی رازك 
سالمونال و  )(PTCC1221انتروباکتر آئروژنز ، )(PTCC1298لیستریا مونوسیتوژنز ، (PTCC1431) استافیلوکوکوس اورئوسو هومولون رازك روي 

نتایج نشان داد که باکتري هاي گرم مثبت بـه هـر دو   . به روش دیسک دیفیوژن و براث میکرودیلوشن مورد بررسی قرار گرفت (PTCC1298)انتریکا 
اسـتافیلوکوکوس  هومولون و عصاره آبی رازك روي ) MIC(حداقل غلظت مهار کنندگی . نوع عصاره نسبت به باکتري هاي گرم منفی حساس تر بودند

. نداشـتند ) MBC(بود اما عوامل مذکور در غلظـت هـاي مـورد بررسـی خاصـیت کشـندگی        )mg/ml 625/0( و ) mg/ml039/0(به ترتیب  اورئوس
همچنین مشـاهده  ). میلی متر17قطر هاله مهاري (مشاهده گردید استافیلوکوکوس اورئوسارکنندگی رشد در روش دیسک دیفیوژن روي بیشترین اثر مه

لـذا عصـاره هـاي رازك بـه واسـطه اثـر ضـد        . شد که هومولون رازك در هر دو روش اثر ضد باکتریایی قوي تري نسبت به عصـاره آبـی رازك  داشـت   
  .در ترکیبات دارویی یا نگهدارنده هاي غذایی مورد استفاده قرار گیرندتوانند  باکتریایی، می

  
 رازك، حداقل غلظت مهار کنندگی، عصاره آبی، هومولون: واژه هاي کلیدي

  
    1مقدمه 

بهره گیري از اثر نگهدارندگی و ضد میکروبی گیاهان دارویـی بـا   
ي توجه به مضرات داروهاي شیمیایی و همچنین مقـاوم شـدن بـاکتر   

بیماري زا به آنتی بیوتیک ها همچنان در حـال گسـترش اسـت    هاي 
)Tofana, 2009 .(     یکی از این گیاهان دارویـی، رازك بـا نـام علمـی

Humulus lupulus    ،می باشد که داراي ترکیبات بیولـوژیکی فعـال
ن یـا بتااسـید و زانتـامول مـی باشـد      لومانند هومولون یا آلفااسید، لوپو

)Stevans et al., 2004( . ترکیبات پلی فنلی و فالونوییدهاي موجود
در رازك مانند کولین و زانتامول باعث ایجاد خواص آنتی اکسـیدانی و  

در صنایع دارویی این ترکیبات خـالص سـازي    ضدسرطانی می شوند،
                                                             

و دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع  دانشیاربه ترتیب  -2و1
  .، ایراناسالمی، قوچان واحد قوچان، دانشگاه آزادغذایی، 

  استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد -3
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شده و از اثرات ضدسرطانی، ضدمیکروبی و ضد ویروسـی آن اسـتفاده   
ك در اروپا و آمریکا به صـورت  راز. )Zanoli et al., 2008(می گردد 

گسترده کشت می شود و در صنایع دارویی و نوشیدنی ماننـد آبجـو و   
نوشیدنی مالت به عنوان طعم دهنده و تثبیت کننده کف اسـتفاده مـی   

این گیاه در ایران نیز در مناطق شمالی قابلیت رویش دارد ولـی  . گردد
ي و همکـاران،  کسـر (به میزان مناسب مورد توجه قرار نگرفته اسـت  

نتایج تحقیق در مورد خواص دارویی رازك بـین سـال هـاي    ). 1388
در فارماکوپه رسمی آمریکا بیانگر آن اسـت کـه ایـن     1916تا  1826

مـیالدي   1500در سـال  . گیاه به عنوان آرام بخش منظور شده اسـت 
ــه هــاي آبجوســازي دریافتنــد کــه رازك داراي خاصــیت       کارخان

  .(Haas et al, 2003)نگهدارندگی خوبی است 
استفاده از رازك براي باز کردن انسداد مجاري کبد و تصفیه خون 

تحقیقات انجام شـده  . و کاهش تري گلیسیرید خون توصیه شده است
روي خواص ضد میکروبی عصاره رازك نشان داد که بتااسـید موجـود   

ــدار  ــا مق ــاره ب ــایتوژنز   ) ppm 50-6( در عص ــد لیستریامونوس از رش
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همچنـین بتـا اسـید موجـود در     . (Milli, 1992)می کنـد    جلوگیري
هلیکو و  بوتولینوم مانع از رشد کلستریدیوم ) ppm 1( رازك با غلظت

همچنین عصـاره  ). Johnson & Haas, 2001(می شود  باکترپیلوري
از رشــد اســترپتوکوك هــاي دهــانی ) ppm 50-2( رازك بــا غلظــت

  ).(Haas et al, 2003جلوگیري می کند 
رشـد آلیسایکلوباسـیلوس را مهـار مـی      ppm 50ازك با غلظت ر
ایزو آلفا اسید رازك بـا غلظـت   ). Michelle & Carol, 2008(نماید 
ppm 25    از رشد باسلیوس سابتیلیس جلوگیري مـی کنـدTofana, 

کسـري و  (عصاره الکی رازك بر اشرشیاکلی اثر نـدارد  لیکن ). (2009
  ).1388همکاران، 

وجه به نوع مصرف آن بـه روش هـاي مختلفـی    عصاره رازك با ت
در صـنایع نوشـیدنی اسـتفاده از عصـاره آبـی و      . استخراج مـی شـود  

عصـاره آبـی   . هومولون خالص شده از رازك بیشتر مورد توجـه اسـت  
رازك از جوشیدن گل هاي خشک شده رازك در آب در حـال جـوش   

در ایـن  تهیه می شود، استخراج آسان و ارزان از مزایاي آن است ولی 
هومولون یا آلفا اسید خالص شـده  . روش راندمان استخراج پایین است

رازك با روش استخراج با حالل فوق بحرانی کربن دي اکسـید تهیـه   
در این روش سایر ترکیبـات موجـود در رازك   . می شود و خالص است

به حداقل رسیده و یا کامالً حذف می شود و فقط هومولون آن خالص 
این روش استخراج بـه تجهیـزات   ). (Tofana, 2009سازي می شود 

  .  پیشرفته نیاز دارد و روش گران قیمتی است
هدف از انجام این پژوهش بررسی و مقایسـه اثـر ضـد میکروبـی     

ــون رازك  ــی و هومول ــاییروي عصــاره هــاي آب  ســویه هــاي باکتری
ــتافیلوکوکوس اورئـــوس ــیتوژنز، )PTCC1431(1اسـ  2لیستریامونوسـ

)PTCC1298(، 3انتریکا لمونالسا)PTCC1709 (آئروژنـز   و انتروباکتر
4)PTCC1221 (  به عنوان عوامل پاتوژن شاخص از دو گروه بـاکتري

هاي گرم مثبـت و منفـی و بـه عنـوان اصـلی تـرین عوامـل ایچـاد         
 کـه بـه روش   ) REF(بـود   مسمومیت و عفونت هاي با منشاء غـذایی 

   .گرفتصورت  لوشنیکرودیبراث م کرویو م وژنیفید سکید
  

  مواد و روش ها 
 30 پژوهش آزمایشگاهی براي تهیـه عصـاره آبـی رازك،    در این

 NATECO2کت شـر (گرم از پـودر گـل هـاي خشـک شـده رازك      
میلی لیتر آب مقطـر اسـتریل بـه     300، داخل بشر ریخته شد و )آلمان

و به آرامـی حـرارت داده شـد     دقیقه 45طی مدت و  گردیدآن اضافه 
عبـور داده و صـاف   ) میکرون 45/0( کاغذ صافی سرد شدن از پس از

                                                             
1- Staphylococcus aureus  
2- Listeria monocytogenes 
3- Salmonella enterica  
4- Enterobacter aerogenes  

عصاره صاف شده در پلیت هاي شیشه اي با ضـخامت بسـیار   . گردید
درجه سانتی گـراد تـا رسـیدن بـه وزن      75کم پهن و در آون با دماي 

درون شیشـه   پودر حاصل از عصاره خشـک شـده  . ثابت خشک گردید
براي انجام آزمون تیره رنگ در بسته، دور از رطوبت و نور نگهداري و 

الزم به ذکر اسـت  . (Mashadiyan, 2005)مورد استفاده قرار گرفت 
چون در صنایع غذایی جهت عمل پاستوریزاسیون حرارت اعمـال مـی   

در روش عصاره گیري سعی شد مـدت زمـان عصـاره گیـري و      شود،
مشابه با خط تولیـد نوشـیدنی مالـت     تا حد امکان دماي خشک کردن

و  حرارت بر خاصیت ضد میکروبـی عصـاره  مخرب ثر انتخاب شود تا ا
عصـاره هومولـون رازك   همچنین . اعمال شود حذف عوامل موثره آن
آلمـان خریـداري    NATECO2از شـرکت  % 30به صورت آلفا اسـید  

اســتافیلوکوکوس  سـویه هــاي باکتریــایی یــن بررســی روي ا. گردیـد 
آئروژنـز   بـاکتر انترو و انتریکـا  سـالمونال  ،لیستریامونوسیتوژنز ،اورئوس

خراسـان  دانشـگاه علـوم پزشـکی    ، انجام شد که از معاونت پژوهشـی 
محـیط کشـت مـولر    ، آنتی بیوتیـک جنتامایسـین   .گردیدتهیه  شمالی

و ) شـرکت مـرك آلمـان   (و حالل دي متیل سولفوکسید  هینتون آگار
به عنوان سـایر مـواد مـورد    ) شرکت پادتن طب( کاغذيدیسک هاي 

براي سنجش اثر ضـد باکتریـایی عصـاره آبـی و     . استفاده قرار گرفتند
بـه روش   )انتشار دیسک در آگـار ( دیسک دیفیوژنهومولون از روش 

  .استفاده شد )Kirby- Bauer(کربی بائر 
مولـون رازك  ومیلی گرم از عصاره ي آبی و ه 100 به این منظور

 10گردیــده و ســپس دي متیــل سولفوکســید حــل  میلــی لیتــر 1در 
کاغذي اسـتریل بـا   هاي  دیسکمحلول هاي حاصل به میکرولیتر از 

میلی گرم در  5/0میکرولیتر از غلظت  10. میلی متر اضافه شد 6قطر 
دي  میکرولیتـر از حـالل   10میلی لیتر از آنتی بیوتیک جنتامایسین و 

وز ر. گردیـد نیز به دو دیسک استریل دیگـر اضـافه    متیل سولفوکسید
از کشـت  . میکروارگانیسم تهیه شـد  ي قبل از انجام آزمون، کشت تازه

، با سواپ استریل چنـد کلنـی بـه سـدیم کلرایـد      حاصلیک شبه ي 
کدورت سوسپانسـیون تهیـه شـده برابـر کـدورت       .شد استریل منتقل

بـه وسـیله ي سـواپ    . بـود ) 5/1×108معادل ( محلول نیم مک فارلند
استریل از این سوسپانسـیون روي پلیـت حـاوي مـولر هینتـون آگـار        

دیسک هاي حاوي عصاره ي آبی . شد دادهدر سه جهت  خطیت کش
و هومولون، آنتـی بیوتیـک و حـالل در پلیـت هـاي تلقـیح شـده بـا         

 37سـاعت در گرمخانـه    24مـدت  گرفته و به میکروارگانیسم ها قرار 
هاله عدم رشـد بـه    پس از خروج قطر. شد دهدرجه سانتی گراد قرار دا

آنتـی بیوتیـک   ایـن مطالعـه از    در .وسیله خط کش اندازه گیري شـد 
بـه عنـوان کنتـرل مثبـت و      لیتر میلی گرم در میلی 5/0 جنتامایسین

حالل دي متیل سولفوکسید بـه عنـوان کنتـرل منفـی اسـتفاده شـد       
)Baydar et al., 2004 .(  
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رقـت  روش  بـه )1MIC(مهارکننـدگی  تعیین حداقل غلظتآزمون 
ـ . صورت گرفت 2)میکرو براث دایلوشن(مایع  واردي کـه در روش  در م

قطر هاله ي مهار رشد بیش از  ه وخوبی نشان داددیسک دیفیوژن اثر 
 بـه صـورت زیـر انجـام شـد      MIC به دست آمد، تعیینمیلی متر  11

).(Duffy & Power, 2001     از سوسپانسیون نیم مـک فارلنـد تهیـه
شده از کشت یک شبه ي میکروارگانیسم، رقـت هـاي یـک دهـم و     

میکروارگانیسـم در   106 تا تعداد تقریبـی  گردیدسپس یک صدم تهیه 
تـا   10ز رقت هاي متـوالی  ا. ایجاد شودسوسپانسیون  هر میلی لیتر از

میلی گرم در میلی لیتر هر یک از عصاره ها کـه قـبالً تهیـه     0195/0
یک میکـرو پلیـت    10تا  1به چاهک هاي شماره   Lμ200 شده بود،

چاهک   3خانه اي در  96پلیت در هر  .خانه اي استریل منتقل شد 96
آنتی بیوتیـک هـا ریختـه     از Lμ10محیط کشت مولر هینتون براث و 

کـه بـه عنـوان     شد اضافهچاهک دیگر فقط محیط کشت  3به شد و 
 Lμ20ه همه ي چاهک هاي پلیت، ب .کنترل مثبت و کنترل منفی بود

شد و در نهایت همه ي پلیت هـا بـه    اضافهاز سوسپانسیون میکروبی 
ساعت براي تعیـین   24منتقل و پس از  سانتی گراد درجه 37نکوباتور ا

MIC  براي  .شدانجام  ورت سه بار تکرارص آزمون به .گردیدندبررسی
تترازولیـوم   تري فنیـل  mg/mL 5عصاره ها، از محلول  MICتعیین 
امـا   ،در حالت اکسید بی رنـگ  بوده کهیک معرف رنگی رشد (کلراید 

روارگانیسم هـا احیـا شـود بـه علـت تشـکیل       توسط میک هنگامی که
در تمـام چاهـک هـاي      Lμ50مقـدار  )فورمازان قرمز رنگ می شود

پس از . ساعت در گرمخانه انکوبه شد 3پلیت ریخته و مجدداً به مدت 
طی زمان الزم میکروپلیت ها از گرمخانه خارج و نتـایج آنهـا بررسـی    

قرمـز را بـه خـود     یک غلظت باالتر از آخرین غلظتی که رنگ. گردید
  ).(Eloff, 1998 عصاره در نظر گرفته شد MICگرفته بود بعنوان 

از هر کـدام   )کشندگی حداقل غلظت(عصاره  MBC3تعیین براي 
میکرولیتـر بـر روي    10از پلیت هایی که رنگ قرمـز نگرفتـه بودنـد،    

سـپس در پلیـت هـا    . هینتون آگار انتقال داده شـد  محیط کشت مولر
درجه سانتی گراد به مدت  37ت وارونه در گرمخانه ي صوره بسته و ب

پــس از گذشـت زمــان الزم پلیـت هــا از   . شـد  هسـاعت قــرار داد  24
غلظتـی کـه در آن رشـدي     .گرمخانه خارج و نتایج آن بررسی گردیـد 

 ,Duffy & Power)(شـد گرفتـه   در نظـر  MBCدیده نشود بعنـوان 
2001.  

مرتب  اکسل م افزارتوسط نرحاصل جهت آنالیز آماري، داده هاي 
 سـاس  و سپس تجزیه و تحلیل داده ها توسط نـرم افـزار آمـاري   شد 

حـداقل تفـاوت    بـا اسـتفاده از آزمـون     و مقایسه میانگین ها 94نسخه 
مربوط  اشکال همچنین. درصد انجام شد 1در سطح احتمال   دار معنی

                                                             
1- Minimum Inhibitory Concentration 
2- Microbroth  Dilution  
3- Minimum Bacteriocidal Concentration  
4- SAS version9 

 5اکسـل به روابط بین متغیرهاي مورد بررسی با اسـتفاده از نـرم افـزار    
  .تهیه شد

  
  نتایج و بحث

قطر هاله مهار رشد توسـط   ،انتشار دیسک در آگارس آزمون براسا
 به ترتیـب  استافیلوکوکوس اورئوسروي هومولون و عصاره آبی رازك 

قطـر   مونوسیتوژنز لیستریا رويهومولون رازك . میلی متر بود 8 و 17
 1در جدول نتایج  .ایجاد نمودمیلی متر  13ي به میزان رشد رهاله مها

  .نشان داده  شده است
اثر نوع عصاره در ایجاد هالـه مهـار رشـد نشـان داده      1شکل  در

، هومولون رازك قطر هاله می شودهمان طور که مشاهده . شده است
پس می توان نتیجه گرفت این عصاره ، مهار رشد بیشتري ایجاد کرده

 .داثر آنتی باکتریال قوي تري نسبت به عصاره آبی رازك دار
عصـاره   کننده نتایج آزمون تعیین حداقل غلظت مهار 2در جدول 

نشـان داده  سویه باکتریایی مـورد نظـر    4آبی رازك و هومولون روي 
حداقل غلظت مهار کننده رشد در هومولون و بر این اساس . است شده

 و 039/0بـه ترتیـب   استافیلوکوکوس اورئوس عصاره آبی رازك روي 
 .ی لیتر بودمیلی گرم بر میل 625/0

نتایج آزمون تعیین حداقل غلظت کشنده عصاره آبـی   3در جدول 
نشـان داده  سویه باکتریایی مورد نظر   4رازك و هومولون رازك روي 

د آزمون اثـر  ردو عصاره روي باکتري هاي گرم منفی مو هر.است شده
نتـایج نشـان مـی دهـد هومولـون      . مهار کنندگی و کشندگی نداشتند

تی باکتریال قوي تري نسبت بـه عصـاره آبـی رازك    رازك خاصیت آن
 .دارد

میکروبی  بیشتر تحقیقات انجام شده روي اثر ضدبا توجه به اینکه 
رازك با استفاده از خالص سازي ترکیبات موثر آن صورت گرفته است 

نوع روش استخراج بر روي خـواص عصـاره تـأثیر زیـادي     و همچنین 
حتی اعمال حرارت باعث تغییـر در   لذا اینگونه تصور می شود که دارد

، امـري کـه   )Simpson et al, 1992(شودرازك ساختمان و نوع اثر 
مـورد اخیـر تـا     .طی فرآیندهاي تولید در صنایع غذایی رخ مـی دهـد  

حدودي با نتایج حاصـل از ایـن پـژوهش مطابقـت دارد بـه طوریکـه       
قوي تري نسـبت   ضد میکروبیهومولون رازك خاصیت مشخص شد 

  .اشتد که تحت تاثیر حرارت تولید شده بود، اره آبی رازكبه عص
حساسیت باکتري هاي گرم مثبـت بـه    همچنین مشخص شد که

هومولون و عصاره آبی رازك بیش از باکتري هاي گـرم منفـی بـود و    
البته هیچ یک روي باکتري هاي گـرم منفـی مـود آزمـون اثـر مهـار       

در همین زمینه تحقیقات مختلفی صورت . کنندگی و کشندگی نداشتند
  . گرفته است

                                                             
5- Microsoft Excel 
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(در سویه هاي باکتریایی با عصاره آبی و هومولون رازك با غلظت ) متر میلی(میانگین قطر هاله ي مهار رشد -1جدول

ml
mg100(  

  عصاره
      سویه هاي باکتریایی

استافیلوکوکوس 
  اورئوس

 لیستریا
  مونوسیتوژنز

سالمونال 
  انتریکا

انتروباکتر 
  2کنترل منفی  1کنترل مثبت  آئروژنز

  
  -  a2/2 ±8  -  -  -  1/2±22  عصاره آبی رازك
  -  a8/1 ±17  b1/2 ±13  -  -  1/2±22  هومولون رازك 

  )       آنتی بیوتیک جنتامایسین( استافیلوکوکوس اورئوسفقط روي   - 1
  )دي متیل سولفوکسید(روي تمام میکروارگانیسم ها  -2 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 رازك آبي عصاره رازك ھومولـون

(
لی
می

 
تر
م

)
له
ھا
طر
ق

 
ار
مھ

 
شد
ر

 

  
  .رشد نوع عصاره در ایجاد هاله مهاراثر . 1شکل 

  
( حداقل غلظت مهارکننده - 2ل جدو

ml
mg( عصاره آبی و هومولون رازك به روش رقت مایع  

  سویه هاي باکتریایی  عصاره
  انتروباکتر آئروژنز  سالمونال انتریکا  لیستریامونوسیتوژنز  استافیلوکوکوس اورئوس

  <a625/0 b10>  b10>  b10  عصاره آبی رازك
  <a039/0  b10>  b10>  b10  هومولون رازك 

  .یج میانگین سه تکرار استنتا*                  
  

  
ردیف  3ردیف سمت راست مربوط به هومولون و  3( استافیلوکوکوس اورئوسدو عصاره هومولون و عصاره آبی رازك در   MICمیزان -2 شکل

  ).سمت چپ مربوط به عصاره آبی رازك می باشد

a 

b 
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(حداقل غلظت کشنده  -3 جدول
ml
mg (رازك به روش رقت مایع نوعصاره آبی و هومول  

  سویه هاي باکتریایی  عصاره
  انتروباکتر آئروژنز  سالمونال انتریکا  لیستریامونوسیتوژنز  استافیلوکوکوس اورئوس

  <b10>  b10>  b10>  b10  عصاره آبی رازك
  <b10>  b10>  b10>  b10  هومولون رازك

  .نتایج میانگین سه تکرار است*
  

  ده هاتجزیه و تحلیل آماري دا -4جدول 
  دار بودن صفت مورد مطالعهمقادیر درجه آزادي و سطح احتمال معنی

  میانگین مربعات
  قطر هاله مهار رشد  درجه آزادي  منابع تغییرات

  22/0  2  تکرار
  5/181**  1  )نوع عصاره( Aفاکتور  
  5/216**  3  )نژاد باکتري( B فاکتور

A×B  3  **5/64  
  61/0  14  خطا

ns ، * 1و % 5عدم وجود اختالف معنی دار و اختالف معنی دار در سطوح  به ترتیب ** و%  
  

نتایج تحقیقات مختلفی نشان دهنـده تـاثیر بیشـتر عصـاره رازك     
روي باکتري هاي گرم مثبت نسبت به باکتري هاي گرم منفی اسـت  

)Haas et al, 1994 .(     در تحقیقـی مشـابه کرمانشـاهی و همکـاران
الکلی رازك به طـور معنـی داري روي    نشان دادند که عصاره) 1387(

باسیلوس سوبتیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس تاثیر بیشتري نسـبت  
به اشریشیاکلی و سودوموناس داشتند و البته حداقل غلظت کشـندگی  

در تحقیقاتی دیگر با استفاده از بتا اسیدهاي موجـود  . نیز به دست آمد
تریدیوم دیفیسـل و  پی پی ام، رشـد کلسـ   1در عصاره رازك با غلظت 

و هلیکوباکتر پیلوري ) Johnson et al., 2001(کلستریدیوم بوتولینوم 
)Ohusugi et al., 1996 ( همچنـین در پژوهشـی   . را متوقف کردنـد

توانسـتند از رشـد لیسـتریا     ppm 50-6دیگر، بتا اسـیدها در غلظـت   
الزم بـه ذکـر   ). Millis et al., 1992(مونوسیتوژنز جلوگیري کننـد  

ست که بتا اسیدها، مهم ترین گروه ترکیبات موجود در عصـاره رازك  ا
هستند که خاصیت ضد باکتریایی داشته و نسبت به سایر اجـزاء قـوي   

نتایج پژوهشـی دیگـر کـه بـر     ). Simpson et al., 1992(تر هستند 

روي استرپتوکوکوس موتانس و سایر استرپتوکوك هاي دهانی انجـام  
کنندگی عصاره رازك روي این باکتري هـاي  گردید بیانگر قدرت مهار

البته آلفا اسیدهاي موجود در ). Haas et al., 2003(گرم مثبت است 
رازك که شامل هومولون، کوهومولون و آدهومولون می باشد فعالیـت  
ضدباکتریایی مطلوبی روي باکتري هاي گـرم مثبـت الکتوباسـیلوس    

 ,.Hog et al(انـد  پلنتـاروم و الکتوباسـیلوس پاسـتوریانوس داشـته     
بنابراین عصاره رازك می تواند به عنوان ترکیبی بـا خاصـیت   ). 1957

همچنـین  . قرار گیـرد  بازدارندگی در مکمل هاي دارویی مورد استفاده
نظر به قابلیت کشت و رویش این گیـاه در منـاطق وسـیعی از ایـران،     

  . توان در این جهت گام هاي موثر تري برداشت می
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Abstract 

Plants derived products have been used for medicinal purposes for centuries because of antimicrobial 
activity. In this research, antibacterial effect of Hop (Humulus lupulus), was evaluated on some of food borne 
pathogens. For this purpose, the effect of hop aqueous extract compared to Humulune from hop was analyzed 
against Staphylococcus aureus (PTTC1431), Enterobacter aerogenes (PTCC1221), Listeria monocytogenes 
(PTCC1298) and Salmonella enterica (PTCC1709) by agar disk diffusion and broth micro-dilution methods. 
Results showed that gram-positive bacteria were more sensitive to the extracts compared to gram-negative 
bacteria. The Minimum Inhibitory Concentration (MIC) of Humulune and water extract of hop against 
Staphylococcus aureus were 0.039 and 0.625 mg/ml respectively but no MBC was observed for the mentioned 
strains. Findings indicated that Humulune had more antibacterial activity than aqueous extract in both methods. 
The most inhibitory effect was found against Staphylococcus aureus in disk diffusion method (inhibition zone of 
17mm). The effect of Humulune was more than aqueous extract of hop. Results indicated that hop extract had 
antibacterial effect which may be exploited in combinational therapy or as a food preservative.  

 
Keywords: Humulus lupulus, Minimum inhibitory concentration, Aqueous extract, Humulune. 
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