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اسیدالکتیک و  های باکتری( بر Rhus coriaria Lمقایسه اثر انتخابی سماق ) 

 دستگاه گوارش انسان زای بیماری های باکتری
 

 ماه منیرسادات عزیزی 

 تحقیقات علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه پایه، علوم دانشکده

 

 چکیده

 های دهنده طعم. کنند میر سالمتی انسان بازی دستگاه گوارش نقش مهمی را د در ها آنتعادل  مضر ومفید و  های باکتری

در  زا بیماری های باکترینگهدارنده مواد غذایی طبیعی و عامل ضد میکروبی علیه  عنوان بهدر حال حاضر  سنتی مانند سماق

قله از منت مضر های باکتری بر رویدارد. هدف از مطالعه حاضر مقایسه فعالیت ضد میکروبی سماق  قرار مفید های باکتریکنار 

مفید و  های باکتریعصاره آبی سماق بر روی  (sCIM) حداقل غلظت بازدارنده مفید پروبیوتیک است. های باکتری غذا وطریق 

 ,Bacillus licheniformisپروبیوتیک شامل  های باکتریمضر با روش سریال دایلوشن با تیوپ استاندارد تعیین شد. 

Bifidobacterium bifidum، Lactobacillus reuteri, Lactobacillus plantarum  ،که درحالیبودند 

 بودند. Staphyloccoccus aureus, Escherichia coli, Salmonella typhiی مورد آزمایش زا بیماری های باکتری

 ،Bacillus licheniformis های باکتریدر برابر  آمده دست بهعصاره آبی سماق ( sCIM)حداقل غلظت بازدارندگی 

Lactobacillus plantarum 200 mg/ml  ،برای  که درحالیبودهBifidobacterium bifidum Lactobacillus 

reuteri , 400 mg/ml ( .به دست آمدMIC که سماق در برابر )کمتر از  مراتب به دهد میی غذا نشان زا بیماری های باکتری

 Staphyloccoccus aureus, Escherichia در برابر آمده دست بهاست. مقادیر پروبیوتیک  های باکتریاین مقدار در برابر 

coli، Salmonella typhi 50 mg/ml  ،این مقدار برای  که درحالیبودهBacillus cereus، Listeria 

monocytogenes 25 mg/ml فعالیت ضد از حساسیت کمتری نسبت به  مراتب بهمفید پروبیوتیک  های باکتری .بوده است

  دارند. منتقله از طریق غذا مضر های باکتریطبیعی ازجمله سماق در مقایسه با  های کنندهمیکروبی محافظت 
 

 ، فعالیت ضد میکروبی( Rhus coriaria L)مضر و مفید، سماق  های باکتریهای کلیدی:  واژه
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