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 کلم برگ قرمزعصاره هاي آبي و اتانولي  بازدارندگي و کشندگيبررسي اثر 

 (Brassica oleracea)  اشرشيا کليبر 

 3، فخري شهيدي3، سيد علي مرتضوي2، فريده طباطبايي يزدي1شهناز افشاريان

 ن الملليواحد ب  -ي مشهددانشگاه فردوس ييع غذايعلوم و صنا يارشد مهندس يکارشناس يدانشجو -1

 دانشيار گروه مهندسي علوم و صنايع غذايي، دانشگاه فردوسي مشهد -2

 استاد گروه مهندسي علوم و صنايع غذايي، دانشگاه فردوسي مشهد -3

 

 

از . شوند هاي سرطاني ميحاوي فلوئونين و آنتوسيان است که هر دو مانع رشد سلول (Brassica oleracea)يکلم برگ با نام علم      

 يبررسآزمايشگاهي ن پژوهش يهدف از ا .شودموجب کاهش کلسترول خون و کاهش سکته قلبي و مغزي نيز مي برگ طرفي مصرف کلم

ن پژوهش اثر يدر ا. بود  1331PTCC  Escherichia coliبر باکتري گرم منفي  کلم برگاثر ضد ميکروبي عصاره هاي آبي و اتانولي 

 4سک در يط کشت و انتشار در آگار به کمک ديبه دو روش پخش عصاره در سطح مح کلم برگ يو اتانول يآب يعصاره ها يکروبيضد م

قرار  يبا استفاده از روش رقت در آگار مورد بررس يو حداقل غلظت کشندگ يحداقل غلظت مهارکنندگ. قرار گرفت يغلظت مورد بررس

ج نشان داد در روش ينتا. ز شديآنال 11تحت نسخه  SPSSرفت و با استفاده از نرم افزار يتکرار انجام پذ 3شات در يآزما يتمام. گرفت

ج اثر ضد ينتا. و از رشد آن جلوگيري به عمل آورد موثر بود يا کليکامال بر اشرش يو آب يعصاره اتانولط کشت يسطح مح پخش عصاره در

 يليگرم بر م يليم( 21، 11، 11، 1) يمورد بررس يغلظت ها يسک نشان داد که در تماميبه روش د کلم برگ يعصاره اتانول يکروبيم

را نشان  يتر هاله بازدارندگيل يليگرم بر م يليم 11و  1در غلظت  کلم برگ يرا نشان داد اما عصاره آب يتر موثر بود و هاله بازدارندگيل

، نتايج تجزيه آناتليز واريانس يکطرفه نشان داد که در واقع با افزايش غلظت عصاره کلم برگ ، قطر هاله بازدارندگي به طور معني نداد

 نتايج مقايسه بين ميانگين ها نشان داد که اين اختالف بين غلظت ها به صورت معني دار داري افزايش پيدا مي کند به نحوي که 

بر گرم  يليم 11و  8ب يبه ترت کلم برگ يعصاره اتانول يو حداقل غلظت کشندگ يج نشان داد که حداقل غلظت مهارکنندگينتا. مي باشد

گرم بر  يليم 32و  11ب يبه ترت يو حداقل غلظت کشندگ يمهار کنندگز حداقل غلظت ين کلم برگ يعصاره آب يبود، و براميلي ليتر 

توان از ي موثر بود و م ياکليکامال بر اشرش کلم برگ يو اتانول يآب ين پژوهش نشان داد که عصاره هايج اينتا. تر به دست آمديل يليم

 .ردبهره ب به عنوان ماده ضد ميکروبي طبيعي و جديدو در صنعت غذا  کلم برگعصاره 

  اثر ضد ميکروبي، صنعت غذا ،ي، هاله بازدارندگکلم برگ: يديکل يواژه ها
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