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  دهیچک
زین مناسبی توانند جایگاستفاده از ترکیبات ضد میکروبی طبیعی جهت مقابله با عوامل بیماری زا با منشاء غذایی می

( و کشندگی MICحداقل غلظت ممانعت کنندگی )در این مطالعه برای ترکیبات ضد میکروبی شیمیایی باشند. 
(MBC اسانس برعلیه باکتری )دست با روش براث میکرودایلوشن تعیین شد. براساس نتایج ب لیستریا مونوسیتوژنز

و حداقل غلظت کشندگی  mg/ml ۸ لیستریا مونوسیتوژنزآمده حداقل غلظت بازدارندگی اسانس شوید بر روی باکتری 

(، ٪۸۸/۱۶درن )فالن-گزارش شد. نتایج حاصل از آنالیز اسانس شوید نشان داد که ترکیبات آلفا mg/ml ۶۱آن 
 ( به ترتیب بیشترین مقدار اجزای اسانس را تشکیل می دهند. ٪۱۱/۸( و لیمونن )٪۱۶/۶۱کاروون )

 

  یکشندگ غلظت حداقل ،یبازدارندگ غلظت حداقل د،ی، اسانس شوتوژنزیمونوس ایستریل کلیدی: کلمات

  

 مقدمه و هدف. ۱

 
بیماریهای با منشاء غذایی از مشکالت جهانی بوده که باعث ایجاد خسارات اقتصادی و سالمتی فراوانی می شود. بر اساس مطالعات 
انجام شده مشکالت بهداشتی ناشی از این گونه ببیماریها در کلیه جوامع بشری به ویژه در کشورهای در حال توسعه سبب کاهش 

شده است. باکتریها مهمترین عوامل پاتوژن با منشاء غذایی هستند که سبب عفونت ها و یا  بهره وری در بین جامعه انسانی
 مسمومیت های غذایی می شوند. 

ن یا. اندوسپوراست جادیایی در توانا فاقد و یاریاخت یهواز یب شکل، یالهیم مثبت، گرم یباکتر مونوسیتوژنز ایستریل

مشترک  یهایماریب جمله از وزیستریل .شود.یشناخته م یشده و به عنوان انگل داخل سلولپستانداران  در عفونت جادیسبب ا یباکتر
 یکاعث معموال ب در زنان باردار شده و ی را سببسمیسپت ای و تیانسفال ه،یاول تیکه در بزرگساالن مننژ بوده وانیانسان و ح

 ای نیجن قطس تیعفونت آن و در نها ،کیوتیآمن پرده ایدرمان به التهاب جفت  که در صورت عدم شودمیمشابه آنفوالنزا  یمیباکتر

 . ]۱[ شودیم منجر هنگام زود تولد ای مرده نوزاد آمدن ایدن به
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سطح بوده و در یک ساله و علفی  باشد. این گیاهمی  Anethum graveolensعلمیو با نام از خانواده جعفری یا شبت  شوید
راسان خانتشار جغرافیایی آن در ایران، به صورت طبیعی، در نواحی مختلف مانند در ایران و مناطق قفقاز کشت می شود. وسیعی 

از  .]۲[باشدسینئول، کارواکرول مونوترپن می -۸و۶می باشد. اسانس این گیاه حوی ترکیبات مختلف چون آلفا توجن، لیمونن، 
درمان کاهش اشتها، کاهش چربی، اورام معده، سرماخوردگی و سایر مشکالت گوارشی عصاره و اسانس این گیاه در طب سنتی در 

نشان دادند که عصاره گیاه شوید فعالیت ضدمیکروبی بر علیه سوشهای خالص ( ۱۱۱۲ار )و کو اآرورو ادراری استفاده می شود. 
  .]۴[داشتند المونال تیفیسو شیگال فلکسینری ، وریومسالمونال تیفی م، سودوموناس آئروجینوزا، اشرشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس

بی غلظت اثر ضد میکروو حداقل غلظت مهار کنندگی و کشندگی  ،خصوصیات فیتوشیمیاییاین مطالعه با هدف تعیین 
 .رفتگ انجامبراث دایلوشن  با استفاده از روش میکرو وژنزمونوسیت لیستریاهای مختلف اسانس شوید بر علیه باکتری 

 

 روش کار. ۲

 اسانس تعيين تركيب هاي شيميايي. ۱.۲

 
شد و تا زمان انجام آزمایش در دمای یخچال  یداریبه صورت آماده از شرکت جوهر طعم شرق مشهد خر دیاسانس شو

( از شرکت مرک آلمان خریداری شدند. BHI) های آبگوشت و آگار قلب و مغز، محیط کشت۸۱نگهداری شد. سورفاکتانت تویین 
-GCاین مطالعه ترکیبات تشکیل دهنده اسانس شوید با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی ) در

MS( تعیین گردید. دستگاه گازکروماتوگراف )GC میکرومتر و ضخامت داخلی  ۱۱۱مترْ قطر داخلی  ۰۱( شامل ستون مویینه به طول
درجه سلسیوس در هر دقیقه  ۱۱درجه سلسیوس و با افزایش تدریجی  ۱۸۱تا  ۲۱ه دمایی با برنام HP-5MSمیکرومتر از نوع  ۱۱/۱

درجه  ۱۱۱الکترون ولت و دمای منبع یونیزاسیون  ۲۱با انرژی یونیزاسیون  Agillent 5973بود. طیف سنج جرمی نیز از نوع 
 سلسیوس بود.

 

 امولسيون اسانس شويد تهيه. ۱.۱
 

 مخلوط سپس .شدند مخلوط ۸۱و تویین   DMSO با اسانس متفاوت یهاغلظتجهت تهیه امولسیون اسانس شوید 

 دقیقه توسط مگنت استیرر هم زده شد. ۱به مدت  حاصل

 

 ( BHI) مغز-آبگوشت قلب آماده سازي محيط كشت. ۲.۲

 
میلی لیتری توزیع و به حجم رسانده شدند. برای تهیه ی محیط  ۱۱۱های کشت طبق روش آماده سازی، در ارلن محیط

)تا زمان جوشیدن( حرارت داده شدند. سپس هر دو محیط در اتوکالو در دمای  دقیقه ۱آگار، محتویات ارلن به مدت  BHIکشت 
 .دقیقه استریل شدند ۶۱ی سلسیوس به مدت درجه ۶۱۶

 



 
 

 ي باكتريتهيه. ۱.۲

 
مشهد  یدانشگاه فردوس یدانشکده دامپزشک ییاز گروه بهداشت مواد غذا (ATCC 7644) توژنزیمونوس ایستریل یباکتر

 یدرجه  ۰۲ یآگار کشت داده شد و در دما BHIکشت  طیدر مح شگاهیشده در آزما ینگهدار یباکتر ی هیشد. در ابتدا از سو هیته
 انکوبه شد.  یهواز یساعت در جار ب ۴۸به مدت  وسیسلس

 

   سوسپانسيون ميکروبي آماده سازي. ۱.۲

 
فیزیولوژی  سرم یمقدار شیآزما یلوله دربدین منظور . دیگردتهیه  فارلند مک مین غلظت با باکتریایی ونیسوسپانس

 کنواختامال یک ورتکس دستگاه با و شدآن اضافه  در پرگنه از باکتری چند شعله، کنار در و لیاستر لوپ توسط سپس. شد ختهیر
در این جذب نوری سوسپانسیون . دیگرد نییتع ۶/۱تا  ۱۸/۱معادل نانومتر  ۱۱۱ول موج طسوسپانسیون میکروبی در  ینور جذب. شد

 ییایباکتر ونیسوسپانس ح،یتلق یغلظت مناسب برا یساز آماده جهت. باکتری وجود دارد CFU/mL ۸۶۱  ×۱/۶تهیه شده معادل 
 .شد هیته تریلیلیدر هر م یباکتر ۱۶۱با تعداد 

 

 ( اسانس شويدMBCو غلظت كشندگي )( MIC) مهاركنندگي غلظت حداقل تعيين. ۱.۲

 
با  یاخانه ۸۱ تیکروپلیبراث در م BHIکشت  طیدر مح لوشنیدا کروبراثیاز روش م د،یاسانس شو MIC نییتع یبرا

. همانطور که در دیگرد هی، تهmg/ml ۱۱/۱  ،۱۱/۱ ،۶ ،۱ ،۴ ،۸ ،۶۱ ،۰۱مختلف اسانس از  یهاچاهک ته گرد استفاده شد. غلظت
با چاهک ته گرد  یخانه ا ۸۱ تیکروپلیتکرار( از م ۰)در  فیرد ۰اسانس، در  MIC نییتع یشود برایمشاهده م ۶ یشماره ریتصو

 ۱۱و  cfu/ml  ۱۶۱ زانیم با یباکتر تریلکرویم ۱۱براث و  BHIکشت  طیمح تریکرولیم ۶۱۱را با  ۶-۸ یاستفاده شد. ستون ها
 زین ۶۱و  ۶۶ ی. ستون شماره دی( اضافه گردmg/ml ۱۱/۱  ،۱/۱ ،۶ ،۱ ،۴ ،۸ ،۶۱ ،۰۱) مختلف اسانس یهااز غلظت تریکرولیم

براث به آن ها افزوده شد. سپس در شماره  BHIکشت  طیمح تریکرولیم ۶۸۱ زانیم ف،یرد ۰گروه کنترل در نظر گرفته شدند و در 
 .]۶[ شد افزوده( مثبت)کنترل یباکتر از تریکرولیم ۱۱ زانیم، ۶۱ ی شماره در و( یمنف)کنترل اسانس تریکرولیم ۱۱ زانی، م۶۶ ی

 

 

 توژنزیمونوس ایستریل یباکتر هیعل لوشنیکرودایم روش به دیاسانس شو (MIC) یمهارکنندگ غلظت حداقل نیی: تع1 شکل



 
 

ساعت  ۱۴درجه ی سلسیوس و به مدت  ۰۲دمای  درخانه ای به ارامی روی میز تکان داده شد سپس  ۸۱میکروپلیت 
 ۱۱قرار گرفت. پس از طی زمان انکوباسیون، جهت بررسی رشد و عدم رشد باکتری در مقایسه با گروه های کنترل، به پلیت ها 

درجه ی  ۰۲ساعت در دمای  ۱۴افزوده شد و به مدت  (Triphenyltetrazolium) (TTC) میکرولیتر معرف تری فنیل تترازولیوم
گرم از آن  ۱/۱سلسیوس انکوبه گردید. در صورت رشد باکتری، معرف به رنگ قرمز تغییر می یابد. برای تهیه ی معرف نیز، میزان 

 نشد، به مشاهده تغییر رنگ به رنگ قرمز( باکتری )عدم رشد گونه هیچ آن در که غلظتی با میزانی آب مقطر مخلوط شد. کمترین

 در نظر گرفته شد. (MIC) بازدارندگی غلظت حداقل عنوان

های  پلیت درها رشد باکتری کنترل شده است، که در آن MICهای باالتر ، از غلظتتعیین غلظت کشندگی اسانس  برای 
سیوس به مدت   درجه ۰۲آگار به روش خطی کشت داده و در دمای   BHIحاوی محیط کشت   سل شد. پس از     ۱۴ی  ساعت انکوبه 

در نظر گرفته   MBCزمان انکوباسیییون، کمترین غلظت اسییانس که در آن باکتری رشیید نداشییته )کمتر از پنج پرگنه(، به عنوان   
 شود. می

 

 و بحث نتایج. ۲

 

( به ترتیب ٪۱۱/۸( و لیمونن )٪۱۶/۶۱کاروون )(، ٪۸۸/۱۶فالندرن )-نتایج حاصل از آنالیز اسانس شوید نشان داد که ترکیبات آلفا
و حداقل غلظت  (MIC) یحداقل غلظت مهارکنندگ بررسی از حاصل بیشترین مقدار اجزای اسانس را تشکیل می دهند. نتایج

  آمده است. ۶در جدول  توژنزیسمونو ایستریل یباکتر بر دیاسانس شو (MBC) یکشندگ

 

 ژنزمونوسیتولیستریا ( اسانس شوید بر باکتری MBC( و حداقل غلظت کشندگی )MICحداقل غلظت مهارکنندگی ) 1جدول 

 

MBC(mg/ml) MIC(mg/ml) میکروارگانیسم اسانس 

 لیستریامونسایتوژنز شوید 8 16

 

 رقرا یبررس وردم را دیشو اهیگ یاسانس و عصاره استون ییایو ضدباکتر یضد قارچ ،یدانیاکس یآنت لیپتانس یادر مطالعه
 یهیثانو و هیمهار محصوالت اول یبرا خوبی اریبسآنتی اکسیدانی  تیعصاره فعال نیاکه بدست آمده نشان داد  جینتا دادند.

اسانس  نیا تریکرولیم ۱در دوز  نی. همچندارد لهیبوت زولیآن و لهیبوت تولوئن یدروکسیه با سهیروغن کلزا در مقا یبرا ونیداسیاکس
 رهعصا نیبا استفاده از روش انتشار اهای ضدمیکروبی ارزیابیدر  و مهار کردرا به طور کامل  Fusarium graminearumرشد قارچ 

. دادنشان  وسسرئ لوسیباسو  اورئوس لوکوکوسیاستاف یهایباکتر هیعل یبهتر تیفعال یتجار یهاکش یباکتر با سهیمقا در
 کارون شاملآن به ترتیب  یاصل اجزایشد که  ییاسانس شناسا نیجزء در ا ۰۱ یگاز کوماتوگراف یجرم یسنج فیطبق مطالعات ط

 یآنت منبع کی دیشو عصاره و یکروبیضدم منبع دی. اسانس شوبودند %۰5۲ لنالویل و %۶۴5۴ ولیالپید ، %۶۱5۱ موننیو ل ۱۱5۱%

زا مانند یماریب یهایباکتر از یبرخ هیعل دیشو یهااسانس دانه ییایضدباکتر تیفعال یادر مطالعه. ]۱[باشدیم یعیطب دانیاکس
 مورد را هیپونومون الیسبکل لمیوفیب لیتشک ییتوانا بر اورئوس لوکوکوسیاستاف ،نوزایروژیسودوموناس آ ،یکل ایاشرش 5وکلرایبریو

نشان د از خو شیمورد آزما یهاهیدر برابر سو یمتوسط تا خوب تیفعال دیشو اسانس داد نشان آمده بدست جینتا . دادند قرار یبررس



 
 

 ضد تیفعال یادر مطالعه. ]۰[بود وکلرایبریو واورئوس  لوکوکوسیاستاف یها هیسو هیآن عل ییایضد باکتر تیفعال نیشتریداد و ب
 یها گونه هیاسانس عل نیا یضدقارچ تیفعال نییتع و یفرنگ گوجه سس در دیشو یها دانه از شده استخراج اسانس یقارچ

 یبرا دیبدست آمده نشان داد از اسانس شو جیقرار دادند. نتا یآلترناتا مورد بررس ایوآلترنار جرینا زا،یشامل فالووس، اور لوسیآسپرژ
اسانس ینیگزیجا یبه طور کل. ]۲[داستفاده کر توانیم ییمنبع بالقوه نگهدارنده در مواد غذا کیبه عنوان  ییکنترل فساد مواد غذا

 در ییغذا مواد یماندگار و یمنیا شیافزا ست،یز طیمح نجات یبرا موثر یروش ییایمیش باتیترک نیگزیجا عنوان به یاهیگ یها
 باتیترک لیپتانس و آن ییغذا و یدرمان تیخاص ارزان، متیق  آسان، یدسترس ران،یا در دیشو اهیبودن گ یباتوجه به بوم .است جهان

 جیبا توجه به نتا نیهمچن شود ییغذا عیدر صنا یصنعت یهادانیاکس یآنت نیگزیبهتر است تا جا اهیگ نیباال در ا یدانیاکس یآنت
موفق در صنعت غذا و  یعیطب یتواند نگهدارندهیم توژنزیمونوس ایستریل یباکتر هیعل اهیگ نیاسانس ا MBCو  MICحاصل از 

 .باشد آن از حاصل ییایو عفونت باکتر یباکتر نیکنترل رشد ا
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