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  چکیده
ها، در هاي بیولوژیک زیاد آنباشند که با توجه به فعالیتهاي مهم موجود در سویا میجنیستئین و دایدزئین از جمله ایزوفالون

هاي گیاهی بوده و داراي اثرات حفاظتی در برابر استروژن ،این ترکیبات. ها انجام شده استهاي اخیر مطالعات بسیاري روي آنسال
این . استها اطالعات محدودي در دسترس اما در مورد اثرات ضدمیکروبی آن؛باشندقلبی عروقی و استئوپروز میها، امراض سرطان

اشریشیا کالي شامل  ،مهم غذاییزاي هفت باکتري بیماري رويی جنیستئین و دایدزئین اثرات ضدمیکروب يمطالعه با هدف مقایسه
O157:H7 و، لیستریا مونوسیتوژنز، باسیلوس سرئوس، استافیلوکوکوس آرئوس، ویبریو پاراهمولیتیکوس، سالمونال تایفی موریوم 

هاي مختلف این دو ترکیب در افزایش مدت زمان فاز تأخیري رشد تأثیر غلظت کاراین  براي. انجام گرفت کرونوباکتر ساکازاکی
نتایج . مورد ارزیابی قرار گرفتگراد سانتی يدرجه 35در دماي ساعت  24ها طی مدت  وري نمونهگیري میزان جذب ن با اندازهها باکتري

د نندار O157:H7اشریشیا کالي میکروموالر تأثیري در افزایش مدت زمان فاز تأخیري رشد  1000نشان داد که این دو ترکیب تا غلظت 
)05/0>P(استافیلوکوکوس آرئوس و ، باسیلوس سرئوسهاي فاز تأخیري رشد باکتريداري در مدت زمان افزایش معنی ،در مقابل؛

این دو ). P>05/0(میکروموالر دایدزئین مشاهده گردید  1000میکروموالر جنیستئین و  500در حضور غلظت  سالمونال تایفی موریوم
در  ویبریو پاراهمولیتیکوس وا مونوسیتوژنز لیستریهاي داري در مدت زمان فاز تأخیري رشد باکتريایزوفالون باعث افزایش معنی

؛)P>05/0(میکروموالر شدند  1000در غلظت کرونوباکتر ساکازاکی میکروموالر و نیز در مدت زمان فاز تأخیري رشد  125غلظت 
رشد کلیه  میکروموالر جنیستئین و دایدزئین، فاز تأخیري 1000غلظت استفاده از  که در صورتتوان نتیجه گرفت  میبنابراین 

. یابدداري افزایش می به طور معنی، O157:H7اشریشیا کالي به غیر از  ،هاي مورد آزمایش باکتري

، فاز تأخیري رشدجنیستئین، دایدزئین، ایزوفالون :کلمات کلیدي

  مقدمه
از جمله  ،هاي متداولبیوتیکمقاومت نسبت به آنتی.

. هاست که با آن مواجه استمشکالتی است که بشر سال
درصد از  70هاي انجام شده در کشور آمریکا، طبق بررسی

اقل نسبت به یک ها حدبیماران مراجعه کننده به بیمارستان
هاي وجود استافیلوکوکوس. باشندبیوتیک مقاوم میآنتی

؛یک مشکل گسترده و جهانی است 1سیلینمقاوم به متی
 که شودتخمین زده میدر کشور انگلستان  ،براي مثال

استادیار گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز*1
گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز دانشیار2
آموخته دانشکده دامپزشکی اهواز دانش3

 ،این باکتري يهاي جدا شدهدرصد از سویه 50حدود 
Cushnie(سیلین هستندمقاوم به متی and Lamb 2005( .

هاي مقاوم به مثال دیگر گسترش وجود استافیلوکوکوس
براي  1941ن در سال سیلیزمانی که پنی .سیلین استپنی
تر از یک درصد کم ،لین بار مورد استفاده قرار گرفتاو

ا ام؛ها نسبت به آن مقاوم بودنداستافیلوکوکوس آرئوس
بیش 1998در سال Russellو  Hugoهاي براساس یافته

E-mail: zarei@scu.ac.ir)نویسنده مسئول(

1- Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
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سیلین هاي این باکتري نسبت به پنیدرصد جدایه 90از 
فساد و سمی شدن مواد  ،از سوي دیگر. اندمقاوم بوده

ها مشکلی است که با میکروارگانیسم يغذایی به وسیله
هاي مختلف وشرهاي مختلف نگهداري و وجود راه
هنوز به طور کامل تحت  ،مواد غذاییزدایی میکروب

هاي اخیر در سال ،عالوه بر این. کنترل قرار نگرفته است
کنندگان به مصرف غذاهاي عاري از تمایل مصرف

بنابراین ؛هاي شیمیایی بسیار افزایش یافته استنگهدارنده
هاي با منشأ طبیعی بیوتیکآنتی ویافتن مواد ضد میکروبی 

اد غذایی و افزایش مدت زمان استفاده در مو براي
کنندگان از ها و نیز جهت حفظ امنیت مصرفنگهداري آن

.اهمیت باالیی برخوردار است
ها از جمله ترکیبات گیاهی هستند که اثرات ایزوفالون

. ها به اثبات رسیده استسودمند فراوانی در مورد آن
هاي مهم ایزوفالوناز جمله  2و دایدزئین 1جنیستئین

هاي فعالیتباشند که با توجه به موجود در سویا می
هاي اخیر مطالعات بسیاري ها، در سالزیاد آن بیولوژیک
بیشتر این مطالعات تمرکز . ها انجام شده استروي آن

از قبیل  ،خود را بر خواص دارویی این دو ایزوفالون
کیناز، اثرات حفاظتی آن در برابر مهارکننده تیروزین

، امراض قلبی عروقی، استئوپروز و نقش هاسرطان
این ترکیبات با داشتن . اندگذاشتهها آنفیتواستروژنی 

هاي خواص ضد میکروبی به گیاه براي مقابله با بیماري
.Alekel el al(رسانندمیکروبی کمک می 2005, Chang 

et al. 1995, Dixon and Ferreira 2002, Fritz et al. 
1998, Havsteen 2002, Hong et al. 2006, Hwang et 

al. 2001, MerzDemlow et al. 2000.( در مورد اثرات
گرفته مطالعات کمی صورت  ،ضد میکروبی این ترکیبات

متناقض در تحقیقات  است و نتایج پراکنده و گاهی
,Cushnie et al. 2003(دست آمده استه مختلف ب

6 - Staphylococcus aureus
7 - Vibrio parahaemolyticus
8 - Salmonella typhimurium
9 - Cronobacter sakazakii

Dastidar et al. 2004, Hong et al. 2006(رو با از این؛
توجه به تحقیقات اندك صورت گرفته و نتایج متفاوت 
ارائه شده، در این تحقیق سعی گردید تا وجود یا عدم 
وجود فعالیت مهاري یا کشندگی این دو ایزوفالون مهم 

مهم زاي باکتري بیماريهفت بر ضد موجود در سویا 
، لیستریا O157:H7 3اشریشیا کاليغذایی شامل 

، استافیلوکوکوس 5، باسیلوس سرئوس4مونوسیتوژنز
، سالمونال تایفی 7، ویبریو پاراهمولیتیکوس6آرئوس
. مورد ارزیابی قرار گیرد 9کرونوباکتر ساکازاکی و 8موریوم

  روش کارمواد و 
 O157:H7)NCTCاشریشیا کاليهاي باکتري

، )ATCC 7644(لیستریا مونوسیتوژنز، )12900
-سالمونال تایفی، )PTCC 1189(استافیلوکوکوس آرئوس

 PTCC(باسیلوس سرئوس، )ATCC 15277(موریوم

ویبریو و ) PTCC 1550(کرونوباکتر ساکازاکی، )1015
صورت کشت ه که ب، )PSU 2591(پاراهمولیتیکوس

نگهداري  -C ˚20ذخیره حاوي گلیسرول در دماي
در مورد (TSBسازي به محیط جهت فعالدند، شمی

TSB-2%ویبریو پاراهمولیتیکوس NaCl (و به  منتقل
انکوبه گراد  سانتی يدرجه35ساعت در دماي 20مدت 
هر  میکرولیتر از محیط کشت حاوي 100مقدار.شدند

 5به ،مورد آزمایش يشدهفعالهاي میکروارگانیسمیک از 
ویبریو پاراهمولیتیکوسدر مورد (TSBلیتر محیطمیلی

TSB-2% NaCl (تلقیح شد و در دمايC ˚35 
ساعت،  20و بعد از مدت زمان  گردیدگذاري خانهگرم

آگار سازي متوالی و کشت روي محیط اقدام به رقیق
به گراد سانتی يدرجه35ي ها در دماپلیت. شدمغذي 
گذاري شدند و سپس تعداد خانهساعت گرم 24مدت 

1 - Genistein
2 - Daidzein
3 - Escherichia coli O157:H7
4 - Listeria monocytogenes
5 - Bacillus cereus
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این .شمارش گردید ،هر پلیت يهاي زندهباکتري
با این عمل تعداد . ها در سه تکرار انجام گردیدآزمایش

انجام  براي. گردید ساعت مشخص 20باکتري پس از هر 
ساعته مربوط  20کشت  سازيبا رقیقبعدي  ياهآزمایش

 cfu/ml105حدود یعنی ،دوز مناسب تلقیح به هر باکتري
.تهیه شد

 LC(غلظت جنیستئیناقل حد به منظور تعیین

Laboratories, USA( و دایدزئین)LC Laboratories, 

USA( هاي مورد آزمایش که باعث مهار رشد باکتري
، 250، 125، 5/62، 25/31هاي صفر، ، غلظت1شودمی

میکروموالر از جنیستئین و دایدزئین در  1000و  500
 ویبریو پاراهمولیتیکوسدر مورد (TSBمحیط کشت 

TSB-2% NaCl (ها با تهیه گردید و هر یک از باکتري
این . به آن تلقیح گردید cfu/ml105دوز حدود 

میکرولیتر و درون میکروپلیت  200ها در حجم آزمایش
به منظور حذف اثر کدورت ناشی از .شداستریل انجام 

محیط کشت، جنیستئین، دایدزئین و باکتري مورد استفاده، 
 يکلیه 2کتري، میزان جذب نوريقبل و بعد از افزودن با

سپس .گیري گردید حفرات میکروپلیت اندازه
با دماي ،ساعت در انکوباتور 24ها به مدت میکروپلیت

قرار داده شدند و پس از آن با گراد  سانتی يدرجه35
بررسی وجود یا عدم گیري میزان جذب نوري و  اندازه

اقل تعیین حدوجود کدورت ناشی از رشد باکتري اقدام به 
 .Hong et al(غلظت مهارکننده رشد باکتري گردید 

.شدها در سه تکرار انجام این آزمایش). 2006
به منظور تخمین تأثیر جنیستئین و دایدزئین بر مدت 

هاي مورد هر یک از پاتوژن 3رشد ،زمان فاز تأخیري
گیري میزان  اندازههمین روش استفاده شد و ،نیز آزمایش
انجام  ،نوري قبل و بعد از افزودن باکتري مورد نظر جذب

ها درون دستگاه میکروپلیت سپسگردید و 

4- Multimode microplate reader
5- Minimum bactericidal concentration-MBC

 يدرجه 35داراي انکوباتور در دماي 4ریدرمیکروپلیت
ساعت قرار داده شد و هر نیم  24ت به مد گراد سانتی

 600در طول موج  هاساعت میزان جذب نوري نمونه
دست آمده از ه هاي بدادهبراساس . خوانده شد نانومتر

مدت زمان سپري شده تا آغاز ها، میزان جذب نوري نمونه
ه ها، ک میزان جذب نوري نمونه پایدار در روند افزایش

رشد لگاریتمی است، به ورود باکتري به فاز  يدهنده نشان
زمان فاز تأخیري رشد هر باکتري تخمین زده تمدعنوان 

ها در سه تکرار آزمایش این).Baty et al. 2002(شد
.انجام گردید

آنالیز آماري
و  SPSS16افزار نرم يوسیلهدست آمده بهه هاي بداده
 Two-Wayو  One-Way ANOVAهاي آماري آزمون

ANOVA آزمون تکمیلیScheffe مورد تجزیه و تحلیل
.قرار گرفت

  نتایج
    غلظت اقل این مطالعه در ابتدا با هدف تعیین حد

دو  5باکتري ياقل غلظت کشندهرشد و حد يمهارکننده
نتایج . ایزوفالون جنیستئین و دایدزئین صورت پذیرفت

اقل غلظت مهارکننده رشد که به روش تعیین حد
ساعت انکوباسیون در دماي  24سنجی پس از کدورت

نشان داد که این دو ایزوفالون  ،مناسب صورت پذیرفت
هاي مورد آزمایش در این تحقیق توانایی مهار رشد باکتري

که پس از طی مدت زمان طوريبه ،را ندارند
هاي غلظت يبیش کدورت در همهوانکوباسیون، کم

، 125، 5/62، 25/31صفر، (مورد استفاده از این دو ترکیب 
بنابراین ؛ه گردیدمشاهد) میکروموالر 1000و  500، 250

تأخیربررسی تأثیر یا عدم تأثیر این دو ایزوفالون در به

1 - Minimum inhibitory concentration-MIC
2 - Absorbance
3 - Lag phase
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ت زمان بر مد ،ها یا به عبارت دیگرانداختن رشد باکتري
ها مورد توجه قرار گرفت که در فاز تأخیري رشد باکتري
.گرددزیر به نتایج آن اشاره می

تفاوت  ،گرددمشاهده می 1طور که در نمودار همان
داري بین جنیستئین و دایدزئین از نظر تأثیر بر مدت معنی

کدام از در هیچ سرئوسباسیلوسزمان فاز تأخیري رشد 
جنیستئین در غلظت ؛)P<05/0(شتها وجود نداغلظت

 1000میکروموالر و دایدزئین در غلظت  1000و  500
داري در افزایش مدت زمان فاز میکروموالر تأثیر معنی

). P>05/0(نشان دادند  سرئوسباسیلوسري رشد تأخی
دار مدت زمان افزایش معنی برايتوان گفت که بنابراین می

، جنیستئین با دوز باسیلوس سرئوسفاز تأخیري رشد 
 1000میکروموالر و دایدزئین با دوز حداقل  500حداقل 

نتایج مشابهی در مورد .استمیکروموالر مورد نیاز 
سالمونال تایفی و ) 2نمودار (آرئوساستافیلوکوکوس 

.مشاهده گردید) 3نمودار (موریوم

هاي مختلف جنیستئین و دایدزئین بر غلظتتأثیر   :1 نمودار
  مدت زمان فاز تأخیري رشد باسیلوس سرئوس

  
هاي مختلف جنیستئین و دایدزئین بر غلظتتأثیر  :2نمودار 

  آرئوس مدت زمان فاز تأخیري رشد استافیلوکوکوس

هاي مختلف جنیستئین و دایدزئین بر غلظتتأثیر : 3نمودار 
مدت زمان فاز تأخیري رشد سالمونال تایفی موریوم

داري بین جنیستئین و دایدزئین از نظر تفاوت معنی
مونوسیتوژنزلیستریات زمان فاز تأخیري رشد تأثیر بر مد 

با ). P<05/0(اشتها وجود ندکدام از غلظتدر هیچ
جنیستئین و دایدزئین ) P>05/0(دار توجه به تأثیر معنی

لیستریادر افزایش مدت زمان فاز تأخیري رشد 
 1000و  500، 250، 125هاي در غلظت مونوسیتوژنز

ت زمان فاز افزایش مد برايتوان گفت که میکروموالر، می
جنیستئین و دایدزئین  ،مونوسیتوژنزلیستریاتأخیري رشد  

نمودار (میکروموالر مورد نیاز است 125اقل وز حدبا د
ه ب ویبریو پاراهمولیتیکوسنتایج مشابهی در مورد .)4

اما در مورد این باکتري، تفاوت ،)5نمودار (دست آمد 
از  ،میکروموالر این دو ترکیب 1000داري در غلظت معنی

،نظر میزان اثر بر مدت زمان فاز تأخیري رشد باکتري
که مدت زمان فاز تأخیري رشد در طوري به؛شدمشاهده 

ساعت و در مورد دایدزئین  11±28/0جنیستئین مورد 
). P>05/0(ساعت بود  16/0±3/9

تفاوت  ،گرددمشاهده می 6طور که در نمودار همان
داري بین جنیستئین و دایدزئین از نظر تأثیر بر مدت معنی

در هیچ O157:H7کالياشریشیازمان فاز تأخیري رشد 
جنیستئین و ). P<05/0(ها وجود نداشت کدام از غلظت

داري در ها تأثیر معنیکدام از غلظتدایدزئین در هیچ
افزایش مدت زمان فاز تأخیري رشد این باکتري نشان 

این دو ایزوفالون در غلظت  ،در مقابل).P<05/0(ندادند 
ت زمان افزایش مدداري را در میکروموالر تأثیر معنی 1000
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نشان دادند  ساکازاکیکرونوباکترفاز تأخیري رشد 
)05/0<P (داري ها تفاوت معنیکدام از غلظتو در هیچ

ها از نظر تأثیر بر مدت زمان فاز تأخیري رشد بین آن
.)7نمودار ()P<05/0(وجود نداشت  ساکازاکیکرونوباکتر

هاي مختلف جنیستئین و دایدزئین بر غلظتتأثیر  :4نمودار 
مونوسیتوژنزلیستریامدت زمان فاز تأخیري رشد 

هاي مختلف جنیستئین و دایدزئین بر غلظتتأثیر  :5نمودار
پاراهمولیتیکوسویبریومدت زمان فاز تأخیري رشد 

هاي مختلف جنیستئین و دایدزئین بر غلظتتأثیر  :6نمودار
  O157:H7 کالياشریشیامدت زمان فاز تأخیري رشد 

هاي مختلف جنیستئین و دایدزئین بر غلظت تأثیر :7نمودار 
ساکازاکیکرونوباکترمدت زمان فاز تأخیري رشد 

  بحث
ها از جمله ترکیبات گیاهی هستند که اثرات ایزوفالون

 ا درام ؛ها به اثبات رسیدهسودمند فراوانی در مورد آن
ها مطالعات کمی صورت مورد اثرات ضد میکروبی آن

متناقض در تحقیقات  رفته است و نتایج پراکنده و گاهیگ
و  Basile،به عنوان مثال؛دست آمده استه مختلف ب
تا دوز  1بیان کردند که آپیگنین 2000در سال همکاران 

لیتر هیچ تأثیري بر روي میکروگرم بر میلی 128
و  Satoاما در همین سال  ،ندارد ساستافیلوکوکوس آرئو

-6/15همکاران اثرات ضد میکروبی این ترکیب را با دوز 
همین باکتري گزارش  لیتر برمیلیروي میکروگرم بر 9/3

استافیلوکوکوس در مورد تأثیر دایدزئین هم بر . کردند
به طوري که  ؛دست آمده استه نتایج مختلفی ب آرئوس

Verdrengh  اثرات مهاري این 2004در سال و همکاران
ا ام،اندترکیب را بر رشد باکتري گزارش نموده

Ulanowska  عدم تأثیر 2007در سال و همکاران
.اندکردهرا گزارش  استافیلوکوکوس آرئوسدایدزئین بر 

با توجه به تحقیقات اندك صورت گرفته و نتایج 
وجود یا متفاوت ارائه شده، در این تحقیق سعی شد تا 

عدم وجود فعالیت مهاري یا کشندگی دو ایزوفالون مهم 
هفت بر روي یعنی جنیستئین و دایدزئین  ،موجود در سویا
. زاي مهم غذایی مورد ارزیابی قرار گیردباکتري بیماري

1- Apigenin
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ت بدین منظور تأثیر یا عدم تأثیر این دو ایزوفالون بر مد
. رار گرفتها مورد نظر قزمان فاز تأخیري رشد باکتري

طور که در بخش نتایج آورده شده است، جنیستئین همان
نتایج . تأثیري نداشتند اشریشیا کاليو دایدزئین بر روي 

2004در سال و همکاران  Verdrenghيمشابهی به وسیله
چنین نشان داد نتایج تحقیق حاضر هم. گزارش شده است

دایدزئین میکروموالر و  500که جنیستئین با دوز حداقل 
داري در میکروموالر تأثیر معنی 1000اقل با دوز حد

باسیلوس هاي افزایش مدت زمان فاز تأخیري رشد باکتري
 موریومسالمونال تایفیو  استافیلوکوکوس آرئوس، سرئوس

حداقل دوز مورد نیاز کرونوباکتر ساکازاکیدر مورد  .دارند
در مدت زمان دار افزایش معنی برايدایدزئین و  جنیستئین

.میکروموالر بود 1000فاز تأخیري رشد 
Verdrengh اثرات مهاري 2004در سال و همکاران

استافیلوکوکوس آرئوس، جنیستئین را بر رشد 
 و، باسیلوس سرئوس 1استرپتوکوکوس پاستوریانوس

چنین دریافتند ها همآن. نشان دادند 2هلیکوباکتر پایلوري
هاي مذکور اثرات مهاري بر رشد باکتري ،که دایدزئین نیز

. تر از جنیستئین بودا میزان اثر مهارکنندگی آن کمام،دارد
Bae  نتایج مشابهی را در مورد 2001در سال و همکاران

.مشاهده کردند هلیکوباکتر پایلوري
 ،هاي مورد آزمایش در این تحقیقاز بین باکتري

ستئین و دایدزئین ترین باکتري نسبت به جنیاسحس
به ؛بودند ویبریو پاراهمولیتیکوسو  لیستریا مونوسیتوژنز
میکروموالر این دو ایزوفالون  125طوري که دوز 

داري مدت زمان فاز تأخیري معنی صورتتوانست به 
.ها را افزایش دهدرشد این باکتري

Dastidar  با بررسی اثرات 2004در سال و همکاران
بیان کردند که  ،هاتعدادي از ایزوفالونضد میکروبی 

7- Pseudomunas aeruginosa
8- Quercetin  
9- S. epidermidis  
10- Rutin  
11- Naringenin  

هاي جنیستئین اثرات مهارکنندگی متوسطی بر باکتري
استافیلوکوکوس آرئوس، سالمونال، شیگال، کلبسیال، 

،دارد سودوموناس، ویبریو کلرا و ویبریو پاراهمولیتیکوس
ها این باکتري برگونه اثرات مهاري اما دایدزئین هیچ

فعالیت ضد  2003در سال کاران و هم Cushnie.ندارد
را  4و گاالنگین 3میکروبی سه فالونوئید آپیگنین، بیکالین

استافیلوکوکوس آرئوس، انتروکوکوس هاي باکتريبر 
، اشریشیا کالي و  6، انتروکوکوس فیسیوم 5فیکالیس

ایشان نتایج . بررسی کردند 7سودوموناس آئروجینوزا
استافیلوکوکوس نشان داد که گاالنگین تنها بر رشد 

هاي مورد تأثیر مهاري دارد و روي سایر باکتريآرئوس 
آپیگنین نیز تأثیر مهاري کمی را  ؛تأثیر استآزمایش بی
که حال آن ؛نشان داد استافیلوکوکوس آرئوسفقط روي 

هاي مورد آزمایش اثر بیکالین روي هیچ یک از باکتري
. ه استمهاري نداشت

 2000و همکاران در سال  Rauhaبر اساس نتایج 
هاي رشد باکتريبر اثر مهاري  8فالونوئید کرستین

استافیلوکوکوس آرئوس، باسیلوس سابتیلیس، اشریشیا 
، میکروکوکوس 9کالي، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس

اما فرم ،داردلوتئوس و سودوموناس آئروجینوزا 
 برفاقد اثر مهاري  10یعنی روتین ،گلیکوزیدي آن

فالونوئید دیگري که به . باشداي مذکور میهباکتري
 هو همکارانش مورد بررسی قرار گرفت Rauhaيوسیله

اثرات مشابهی با  ،نارینگنین نیز .ه استبود 11نارینگنین
. ه استهاي مذکور نشان دادباکتري برکرستین 

Ulanowska اثر مهارکنندگی  2007و همکاران در سال
 باسیلوس سابتیلیسجنستئین و آپیگنین را بر روي رشد 

ها دریافتند که دایدزئین روي این باکتري آن. نشان دادند
سودوموناس ا تأثیر مهاري خوبی بر ام؛تأثیر استبی

1- Streptococcus pasteurianus
2- Helicobacter pylori
3- Baicalin
4- Galangin
5- Enterococcus faecalis
6- Enterococcus faecium
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بر خالف دو ترکیب  ،چنین جنیستئینهم. دارد آئروجینوزا
. را دارداستافیلوکوکوس آرئوس مهار رشد دیگر توانایی 

Hong  اثرات مهارکنندگی  2006و همکاران در سال
میکروموالر روي  100جنیستئین را در دوز 

نشان دادند  باسیلوس آنتراسیسو استافیلوکوکوس آرئوس 
میکروموالر اثري  100و بیان کردند که جنیستئین در دوز 

.ردندا 2کلبسیال نومونیاو  1شیگال سونئی ،اشریشیا کاليبر 
ها و فالونوئیدها مکانیسم اثر ضد میکروبی ایزوفالون
ا نتایج بعضی ام؛هنوز به طور کامل شناخته شده نیست

دهد که مهار سنتز اسیدهاي نوکلئیک تحقیقات نشان می
احتماالً باعث بروز اثرات ضد میکروبی این ترکیبات 

چنین ثابت شده هم . )Ulanowska et al. 2006(گردد می
و  Iاست که جنیستئین باعث مهار آنزیم توپوایزومراز نوع 

ا دایدزئین تنها روي توپوایزومراز نوع ام،گرددمی II4نوع 
I  اثرات مهاري دارد و اثرات مهاري آن بر روي

,Chang et al. 1995(استضعیف  IIتوپوایزومراز نوع 

Yamagishi et al. 2001( .هایی توپوایزومرازها آنزیم
در سلول  DNAسازي هستند که در تنظیم همانند

و همکاران  Cushnieبر اساس نظر .ها نقش دارندباکتري
دست آمدن نتایج مختلف در ه علت ب 2003در سال 

ها و مطالعاتی که در مورد اثرات ضد میکروبی ایزوفالون
شی از موارد تواند نامی،فالونوئیدها صورت پذیرفته است

ها و حاللیت متفاوت و بعضاً کم ایزوفالون: زیر باشد
فالونوئیدهاي مختلف در آب، عدم پایداري طوالنی مدت 
این ترکیبات در محیط، تفاوت در روش سنجش فعالیت 
ضد میکروبی در تحقیقات مختلف، نوع حالل استفاده 
شده براي این ترکیبات در مطالعات مختلف، تعداد باکتري 

، نوع محیط کشت به کار رفته، مخزن ایزوفالون یا 5لیهوا
فالونوئید مورد آزمایش و سویه یک گونه خاص که مورد 

.آزمایش قرار گرفته است
دست آمده در این ه با توجه به نتایج ب ،در نهایت

توان بیان کرد که در صورت استفاده از غلظت  می ،تحقیق
میکروموالر جنیستئین و دایدزئین، فاز تأخیري رشد  1000

اشریشیا کالي هاي مورد آزمایش به غیر از  باکتري يکلیه
O157:H7 یابد داري افزایش می به طور معنی.

  تشکر و قدردانی
 .دشوتقدیر و تشکر می ،طرح ياز معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز به جهت تأمین بودجه وسیلهبدین

خاطر همکاري در انجام ه کارشناس محترم آزمایشگاه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ب ،چنین از سرکار خانم اصفهانیهم
..گرددطرح قدردانی می

  

1- Shigella sonnei
2- Klebsiella pneumonia
3- Topoisomerases type I and type II
4- Inoculum size
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Abstract
The isoflavones genistein and daidzein are phytoestrogens which are found at high levels in 

soy products. These isoflavones are currently of growing interest owing to their beneficial 
effects on many disorders, including cancer, cardiovascular diseases and osteoporosis. 
However, there is little information on the antimicrobial effects of these isoflavones. The 
purpose of the present study was to compare the antimicrobial effects of genistein and 
daidzein against seven important foodborne pathogens, namely E. coli O157:H7, Listeria 
monocytogenes, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Vibrio parahaemolyticus,
Salmonella typhimurium, and Cronobacter sakazaki. To achieve this purpose, the effect of 
different concentrations of genistein or daidzein on the lag phase duration of growing bacteria 
was evaluated by measuring the optical density of the samples during 24 h at 35 ºC. 
According to the results of the present study, the lag phase duration of E. coli O157:H7 was
not altered significantly in the presence of up to 1000 µM of both the isoflavones (p>0.05). 
However a significant increase in the lag phase duration of B. cereus, S. aureus and S.
typhimurium was observed in the presence of 500 µM of genistein or 1000 µM of daidzein 
(p<0.05). Furthermore, both isoflavones made a significant increase in the lag phase duration 
of L. monocytogenes and V. parahaemolyticus in the concentration of 125 µM and also in the 
lag phase duration of C. sakazakii in the concentration of 1000 µM (p<0.05). In conclusion, in 
the presence of 1000 µM of genistein and daidzein, the lag phase duration of all the tested 
bacteria were significantly increased except for E. coli O157:H7.
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