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 -1گروه علوم و نای نذایی ،واسد اردستان ،دانشگاه آزاد اسهمی ،اردستان ،ایران.
 -2گروه علوم و نای نذایی ،واسد ممقان ،دانشگاه آزاد اسهمی ،تریز ،ایران.
دریافت مقاله 23 :خرداد  ، 1۹۳1بازنگری 25 :شهریور  ،1۹۳1پذیرش نهایی 5 :مهر 1۹۳1

چکیده
اهمیییت بیماریهییای ناشییی از مییواد نییذایی از یییک طییر و تقاشییای م ییر ینندگان بییرای یییاهش اسییتفاده از
افزودنیهییای سیینتزی از طییر دیگییر ،تو ییه میققییی را بییه اسییتفاده از افزودنیهییای طالی ییی ماننیید اسییانیهای گیییاهی
ل نمیوده اسیت .هید از اندیام ایی ملال یه اسیتلراد و شناسیایی ترییالیات ا یلی اسیانی بومیادران ،ارزییابی ف الییت
شیید میکروبییی اسییانی در شییرایی آزمایشییگاهی  )in vitroو سییی مییایونز میباشیید .بررسییی ترییالییات اسییانی بییا روش
گییاز یرومییاتوگرافی و ییود بورنئییول ،سییینئول ،یییامفور و پییین را بییه عنییوان مه تییری ترییالییات مو ییود در اسییانی

بومییادران ت یییی یییرد .سسییاوتری پییاتوژن بییه اسییانی در شییرایی آزمایشییگاهی ،بییایتری گییرم مرالییت اسییتافیلویویوو
اورهییوو و مقییاومتری پاتوژنهییا ،بایتریهییای گییرم منفییی تشییلی

داده شییدند .نتییایج سا ییل از بررسییی ویتگیهییای

میکروبییی سییی مییایونز نشییان داد یییه اسییانی بومییادران هماننیید نگهدارنییده سیینتزی بنییزوات -سییوربات از رشیید تمییام
میکروارگانیسی های پییاتوژن لییوگیری یییرد ،در سییالی یییه در نمونییه ینتییرل ،پاتوژنهییا مشییاهده شییدند .همننییی مییایونز
ی

رب در مقایسه بیا نمونیه پر یرب ،بیار میکروبیی یمتیری نشیان داد .بنیابرای میتیوان اسیتفاده از اسیانی بومیادران را

به عنوان یک نگهدارنده طالی

ی در سی مایونز پیشنهاد نمود.

واژگان کلیدی :اسانی ،بومادران ،ف الیت شد میکروبی ،مایونز

* پست الکترونیک نویسنده مسئول مکاتالهAs.ahmadi17@gmail.com :

آسیه احمدی دستگردی و همکاران

گییزارش شییده اسییت  .)1سییالمونه اینتریتیییدیی یییک

مقدمه
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از آندیییا ییییه بسییییاری از میییواد نیییذایی سیییاوی

بایتری انتروپاتوژنیک اسیت ییه بیه وسییله میواد نیذایی

نگهدارنییدههای شیییمیایی میباشییند یییه بییا م یارهییای

مریییل میییایونز ییییه طیییی تولیییید آن فرآینییید سرارتیییی

سییهمتی ملابقییت نییدارد هییر نییو ا ییدامی در هییت

نمیبیننیید شیییو پیییدا میینیید .ای ی بییایتری میتوانیید

یییاهش اسییتفاده از اییی ترییالییات شییروری بییه ن ییر

توسیی تیمییار سرارتیی نییابود شیود .ولییی م میوال مییایونز،

میرسییید .امیییروزه در راسیییتای سیییذ و ییییا ییییاهش

تیمییار سرارتییی نییدارد .ای ی شییرایی نیییاز بییه روشهییایی

افزودنیهیییای شییییمیایی در میییواد نیییذایی ،تیقیقیییات

بیییرای سیییذ پاتوژنهیییا را ایدیییاد میینییید .)۳-1

زیییادی بییرای ییایگزی یییردن مییواد شیییمیایی بییا مییواد

اسییییییتافیلویویوو اورهییییییوو و اشریشیییییییایلی از

طالی یی اندیام شیده اسیت .ترییالیات اسیتلراد شیده از

بایتریهیییای پیییاتوژن در میییواد نیییذایی بیییدون تیمیییار

گیاهییان ماننیید اسییانیها و ع ییارههای گیییاهی دارای

سرارتییی میباشییند  .)1بییا تو ییه بییه تییاثیرات نییامللوب

ف الییت شید میکروبیی بیر روی بایتریهیای بیمیاریزا و

افزودنیهیییییای سییییینتزی در میییییایونز ،اسیییییتفاده از

مولد فسیاد هسیتند .در سقیقیت اسیانیهای گییاهی بیه

افزودنیهییای طالی ییی یییک شییرورت ییدی بییه سسییاب

علت داشیت مقیادیر زییادی از ترییالیات فیرار آروماتییک

میآید .در تیقیقیات اللیی ییاربرد اسیانی پونیه ییوهی،

ییه برخیی از آنهیا از عوامیل مهی ایدادیننیده ط ی در

اسیییییانی

 Ziziphoraو اسیییییانی

نیذا نییز بیه شیمار میرونید میورد تو یه میباشیند .)1

آویشییی شییییرازی در میییایونز بیییر شییید سیییالمونه

ای ترییالیات فیرار دارای خا ییت شید ایسایشیی و شید

اینتریتیییییییدیی ،اسییییییتافیلویویوو اورهییییییوو و

میکروبی ذاتیی بیوده و میتواننید بیه عنیوان ط دهنیده

سایارومایسییییی سییییرویزیه بررسییییی شییییده اسییییت

و نگهدارنده در مواد نذایی بهیار روند .)2

 .)11،13،۳هییید از ایییی پیییتوهش ،رشییید و بقیییا

clinopodioides

در بیی گیاهیان داروییی ،بومیادران از مشیهورتری و

اسیییتافیلویویوو اورهیییوو ،سیییالمونه اینتریتییییدیی و

یدیمیتری گیاهیان داروییی اسیت ییه بیه فراوانیی در

اشریشیییایلی در مییایونز سییاوی اسییانی گیییاه بومییادران

طی

بیرای درمیان بیماریهیا زخ هیا و سیوختگیها

میورد اسیتفاده یرار گرفتیه اسیت .یکیی از مه تیری
خوار دارویی بومیادران ،تی ثیرات شید میکروبیی آن بیر
طی ی

گسییتردهای از عوامییل بیمییاریزا در انسییان و

سیوان است .)۹

میباشد.

مواد و روشها
مواد
سیییییویههای میکروبیییییی اسیییییتاندارد شیییییامل

اسییتافیلویویوو اورهییوو

مییایونز یکییی از مه تییری مییواد نییذایی سسییاو بییه

اینتریتیییییییدیی

4933

25923

 ،)ATCCسییالمونه

 )ATCCو اشریشیییییییایلی

فسییاد میکروبییی اسییت و بییه دلیییل میییزان ربییی بییاال،

 )ATCC 25922بییه

ماهیییت مییواد خییام ماننیید تل مییرغ و فقییدان تیمییار

پتوهشهییای علمییی و یین تی ایییران تهیییه شیید .یلیییه

سرارتییی ،مسییت د آلییودگی میکروبییی بییا اسییتافیلویویوو

میییهیییای یشیییت بردپیییاریر آگیییار EC ،بیییرا و

اورهیییوو ،اشریشییییایلی و سیییالمونه میباشییید .)۱-1

سییالمونه شیییگه آگییار) ،همننییی بنییزوات و سییوربات از

مییییایونز متییییداولتری عامییییل شیییییو بیماریهییییای

مییرک آلمییان تهیییه شیید .مییواد تشییکیلدهنده سییی

سیییالمونلوزیی در سراسیییر دنییییا میباشییید .شییییو

مییایونز از ملییه تل مییرغ ،نمییک و شییکر از سییوپرماریت

مسیمومیت نیذایی توسیی سیالمونه از طرییص م یر

خریداری شد.

مییایونز خییانگی توسییی رادر

رد و بییورد )1۳۳۹

ییورت لیییوفیلیزه از سییازمان

ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی اسانس بومادران ...

بررسههی ترکیبههات شههیمیایی اسههانس :اس یانی

میلیگییرم در میلیلیتییر) بییرای بررسییی ویتگیهییای شیید

گییل گیییاه بییا روش یلییوندر اسییتلراد و بییه دسییتگاه

بایتریییایی بییه مییایونز اشییافه شیید .یییک نمونییه مییایونز بییا

یرومییاتوگرافی گییازی مت ییل بییه طییی نگییار رمییی

نگهدارنییده سیینتزی بنییزوات -سییوربات  3/15میلیگییرم

 )GC/MSمییدل  Agilent 7890 Aمدهییز بییه سییتون

در میلیلیتر) تهییه شید  .)15ییک نمونیه سیی میایونز

 HP-5-MSبییه طییول  ۹3متییر ،لییر داخلییی 3/25

نییز بیدون هی گونیه افزودنیی بیه عنیوان شیاهد در ن یر

میلیمتر و شلامت الییه  25میکرومتیر مت یل بیه طیی

گرفتیه شید .دو نیو سیی میایونز پر یرب  )%۱5و یی

رمییی مییدل  Agilent 5975 Cتزریییص شیید.

ییرب  )%۹3در پییایلوت تولییید شیید  .)1۱نمونییههای

شناسییایی طی هییا بییه یمییک بانییک اطهعییات رمییی،

مییایونز بییه هییار گییروه تقسییی شییدند EO :سییاوی

یییواتز  )RIو مقایسییه بییا

اسییانی) BS ،بنییزوات-سییوربات) C ،ینتییرل بییدون

طی هیییای رمیییی اسیییتاندارد و اطهعیییات مو یییود در

افیییزودن اسیییانی و میکروارگانیسییی ) و  Cmoینتیییرل

یتابلانه دستگاه  GC/MSورت گرفت .)12

بییدون افییزودن اسییانی و سییاوی میکروارگانیس ی تلقیییپ

نگییار

زمییان بییازداری  ،)Rtشییاخ

بررسههی ویژگیهههای یههد میکروبههی اسههانس :

شیده) .نمونیهها در ریرو شیشیهای بسیتهبندی شیده و

هییت بررسییی اثییرات شیید میکروبییی اسییانی -1/23

بیا فوییل آلومونییوم پوشیانده شیدند و تیا زمیان اندیام

 3/15میلیگیییرم در میلیلیتیییر) از دو روش اهیییک و
ریییز ر ییت اسییتفاده شیید .شییاهد منفییی  DMSO %5و

آزمایشات در دمای یلنال نگهداری شدند.

انههدازه گیههری  : pHبییرای انییدازهگیری  pHمییایونز

شییییاهد مرالییییت آنتییییی بیوتیییییک یلرامفنیکییییل ۹3

پر ییییرب و ییییی

میکروگییرم در میلیلیتییر) بییود .هالییههای عییدم رشیید،

 )Switzerlandدر دمای مییی استفاده شد.

سییدا ل نل ییت مهاریننییدگی رشیید  )MICو سییدا ل
نل ییت یشییندگی  )MBCت یییی شیید .هییت ت یییی

ییییرب  pHمتییییر

Metrohm,

تهیههه سوسپانسههیون میکروبههی :بییرای تهیییه
سوساانسیون میکروبیی از میییی یشیت نوترینیت آگیار

MHB

شییی دار اسییتفاده شیید .ب یید از یشییت و  21سییاعت

بهدسیییت آمییید .آخیییری ر تیییی ییییه در آن هی گونیییه

انکوباتورگیییییذاری

 ۹1در یییییه سیییییانتیگراد

یدورتی مشیاهده نشید عیدم رشید) بیه عنیوان  MICدر

سوساانسییون میکروبیی م یادل  3/5میک فارلنید تهییه

ن یییر گرفتیییه شییید .پیییی از ت ییییی  MICاز تمیییامی

شد .)11-1۹

 MICاز اسییانی ،سییریالهای ر تییی در مییییی

لولییههایی یییه در آنهییا عییدم رشیید بییایتری و ییار

در

تلقهههیح میکروارگانیسهههمها بهههه مهههایونز:

مشییاهده شیید نمونییهبرداری شیید و پییی از یشییت در

سوساانسیییییون میکروبییییی سییییالمونه اینتریتیییییدیی،

پلییت سیاوی مییولر هینتیون آگیار پلیتهییا بیه مییدت 21

اسییتافیلویویوو اورهییوو ،اشریشیییایلی بییه نمونییههای

سییاعت در دمییای  ۹1 oCانکوبییه شییده ،پلیییت سییاوی

مییایونز تلقیییپ شیید ،بییهطوری یییه نل ییت نهییایی 13۹

یمتری نل ت اسیانی ییه در آن عیدم رشید بیایتری و

 CFU/gباشیید .بییرای اطمینییان از یییت تلقیییپ ،یشییت

ابییل مشییاهده اسییت بییه عنییوان  MBCدر ن ییر

میکروبییی اندییام گرفییت .میییزان رشیید میکروارگانیس ی ها

ییار

گرفته شد .)11-1۹
تهیههه تیمارهههای مههایونز :بییر اسییاو مقییادیر
میاسییاله شییده از ف الیییت شیید میکروبییی اسییانی در

پییی از زمانهییای  12سییاعت ،ماههییای 5 ،1 ،۹ ،2 ،1
و  ۱ت یییی
گزارش شد.

گردییید .نتییایج به ییورت

log 10 CFU/g
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روشها

آزمیییون  MICو  ،MBCاسیییانی بومیییادران  1/5و 1/2

آسیه احمدی دستگردی و همکاران
)0.05

جسههههتروی میکروارگانیسههههمها  :بییییرای

نتایج

سییییتدوی اسییییتافیلویویوو آرهییییوو از مییییییی

111

بردپیاریر آگیار ،بییرای سیتدوی اشریشییایلی از مییییی

بررسی فعالیهت یهد باکتریهایی اسهانس :نتیایج

 ECبییرا و بییرای سییتدوی سییالمونه اینتریتیییدیی از

سا ییل از بررسییی سییدا ل نل ییت بازدارنییدگی و سییدا ل

میییییی سیییالمونه شییییگه آگیییار و یشیییت سیییلیی و

نل ییییت یشییییندگی اسییییانی بومییییادران بییییر روی

گرملانهگییذاری در دمییای  ۹1در ییه سییانتیگراد بییه

میکروارگانیس ی های مییورد بررسییی در ییدول شییماره 1

مدت  21ساعت استفاده شد .)11

آورده شییده اسییت .ییدول  2نشییان مییی دهیید ییویتری
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اثییر و بزر تییری

ترزیههه و تحلیههل دادهههها :تیلیییل و ارزیییابی

لییر هالییه عییدم رشیید ،مربییوا بییه

آمییاری دادههییا بییا روش آنییالیز واریییانی یییک طرفییه

اسیییتافیلویویوو اورهیییوو در نل یییت 1/23میلیگیییرم

Stat-Ease,

در میلیلیتر بیود ییه در برخیی نل تهیا در مقایسیه بیا

Expert Design

آنتیبیوتیییییک شیییییمیایی یلرامفنیکییییل )30µg/ml

 8.0برای ت یید و یود اخیته بیی دادههیا اندیام شید.

بیشیتر بیود .همننیی بیا افیزایش نل یت اسیانی ،لیر

دادههییا  )ANOVAتوسییی نییرم افییزار
)Inc., Minneapolis, MN, USA

هاله عدم رشد افزایش یافته است.

نییو ملال ییه  ،response surface optimalنییو طراسییی
 D-optimalو مییدل طراسییی  Quadraticبییود

< .(P

جدول  -1نتایج حاصل از بررسی حداقل غلتت بازدارندگی و حداقل غلتت کشندگی اسانس بومادران
باکتری

MBC

MIC

استافیلوکوکوس اورئوس

1/5

1/2

سالمونال اینتریتیدیس

1/2

-

اشریشیاکلی

1/2

-

نتایج برسس میلیگرم در میلیلیتر گزارش شده است

جدول  -2نتایج قطر هاله عدم رشد مربوط به اسانس بومادران در غلتتهای مختلف و آنتیبیوتیک کلرامفنیکل
غلتت (میلیگرم در میلیلیتر)
باکتری
استافیلوکوکوس
اورئوس

سالمونالاینتریتیدیس
اشریشیاکلی

3/15

1/32

1/۱1

2/11

۹/12

۹/1۹

1/5

5/11

5/15

۱/5۹

1/23

یلرامفنیکل

-

-

-

-

5

۱

1/5

1/5

۳/5

13/5

11/5

۳/5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11/5

-

-

-

-

-

-

15/5

نتایج برسس میلیمتر گزارش شده است یلرامفنیکل )۹3 µg/ml

بررسی ویژگیهای میکروبهی سهس مهایونز :از

در سیی میایونز و بیر روی بایتریهیا نییز میورد بررسیی

آن ییایی یییه سیسییت های طالی ییی م مییوالً دارای

ییرار گرفییت .ییدول  ۹م یییت بایتریییایی در انییوا

پینییدگی بیشییتری نسیالت بیه شیرایی آزمایشیگاهی

مایونزهییای پر ییرب و ی

هسیتند ،لیذا عیهوه بیر ملال یه خیوار شید میکروبیی

در دمیییای  1در یییه سیییانتیگراد را نشیییان میدهییید.

اسیانی بومیادران در میییی آزمایشیگاهی ،ایی ویتگیی

اسییت در هییر دو نییو مییایونز

همییانطور یییه مشییل

ییرب در طییول مییدت  ۱مییاه

ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی اسانس بومادران ...

سیییاوی نگهدارنیییده طالی یییی اسیییانی) و شییییمیایی

دوره نگهداری مشاهده نشدند.

بنییزوات-سییوربات) ،سییلولهای زنییده میکروبییی در طییول
جدول  -3جمعیت باکتریایی ) (log10 CFU/gدر تیمارهای مختلف مایونز در دمای  4درجه سانتیگراد.
زمان
نگهداری

1

2

رب

مایونز پر رب
1/2×132± 3/2c
5/5۱×132± 3/25h
-

مایونز ی
مایونز پر رب
EO 4.5
EO 7.2
B+S 0.75
۳/۹×131± 3/۹3b
2/1۹×132± 3/15a
C mo
1/2۱×131± 3/15g
C
EO 4.5
EO 7.2
B+S 0.75
1/2×132± 3/2۱b
2/1۹×132± 3/15a
C mo
2/5۹×131± 3/۹3m
C
EO 4.5
EO 7.2
B+S 0.75
۹/۹۹×131± 3/15n
C mo
C
 :EO 4.5اسانی در نل ت  1/5میلیگرم در میلیلیتر
 :EO 7.2اسانی در نل ت  1/2میلیگرم در میلیلیتر
 :B+S 0.75بنزوات-سوربات در نل ت 3/15میلیگرم در میلیلیتر
 :C moنمونه ینترل بدون افزودن اسانی و ساوی میکروارگانیس تلقیپ شده
 :Cنمونه ینترل بدون افزودن اسانی و میکروارگانیس
در ماه سوم تا انتهای دوره نگهداری در هی یدام از نمونهها رشد میکروبی مشاهده نشد.

بحث و نتیرهگیری

رب

مایونز ی
1/۹۱×132± 3/۹1d
۹/۹۱×132± 3/۹5k
-

مایونز پر رب
۱/1×131± 3/15e
-

رب

مایونز ی
5/1×132± 3/13f
-

ایییی تیقییییص بیییاالتر بیییودن  MICاسیییانی علییییه

سسییاوتری میکروارگانیسیی بییه اسییانی بومییادران

بایتریهیییای گرممنفیییی نسییییالت بیییه بایتریهییییای

یمتیییری  )MICدر بیییی میکروارگانیسییی های میییورد

گرممرالییت) نیییز سییایی از سسییاوتر بییودن بایتریهییای

بررسییی اسییتافیلویویوو اورهییوو و مقییاومتری آنهییا

گرممرالییت نسییالت بییه بایتریهییای گرممنفییی بییود .بییه

سییییالمونه اینتریتیییییدیی و اشریشیییییایلی بودنیییید.

دلیییل و ییود نشییاهای خییار ی نسییالتاً نفییوذ ناپییذیر

اسییانیها اثییرات شیید میکروبییی خییود را از طریییص تاییییر

اساطهیننییده دیییواره سییلولی در بایتریهییای گرممنفییی

سییاختار و عمییل نشییا سییلولی اعمییال مییننیید .اییی

لیاوپلی سیایاریدهای دییواره سیلولی) منلقیی بیه ن یر

ترییالییات نفوذپییذیری نشییا را افییزایش میدهنیید و بییا

میرسییید ییییه ایییی بایتریهیییا در برابیییر اثیییرات شییید

نفییوذ در نشییا مندییر بییه متییورم شییدن نشییا گردیییده و

میکروبییی اسییانیها سساسیییت یمتییری از خییود نشییان

ف الیییت آن را تیییت تییاثیر ییرار میدهنیید و در نهایییت

دهند .)23 ،1

سیلول خواهنید شید  .)11ف الییت شید

در تیمارهییییای ملتلیییی مییییایونز ،یلونیهییییای

میکروبییی اسییانی بومییادران میتوانیید ناشییی از سرییور

اشریشیییایلی و سییالمونه اینتریتیییدیی در نمونییههای

مقادیر زییاد ییامفور ،بورنئیول ،سیینئول و آلفیا ییادینول

شییاهد  )Cمشییاهده نشیید .در مقابییل ،ت ییداد یلونیهییای

در اسانی باشد .)1۳

اسییتافیلویویوو اورهییوو پییی از  12سییاعت از تولییید

مندر بیه میر

ییدول  1و  2نشییان میدهیید یییه بییهطور م مییول

از CFU/g

131

×  1/2۱بییییه CFU/g

131

×  2/5۹در

بایتریهییای گرممرالییت نسییالت بییه اسییانی سسییاوتر از

ماه اول ییاهش یافیت .علیت ایی امیر ،استمیاالً آلیودگی

بایتریهیای گرممنفیی هسییتند .نتیایج بهدسیت آمییده در

عرشییی بییا مییواد اولیییه بییه ویییته و ییود تل مییرغ نیییر

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /2شماره /1بهار و تابستان 1318

1

تیمارها

استافیلوکوکوس
اورئوس

اشریشیاکلی

سالمونال
اینتریتیدیس

111

آسیه احمدی دستگردی و همکاران

112

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /2شماره /1بهار و تابستان 1318

پاسییتوریزه ،رییرو و وسییایل آلییوده و وسییایل سمییل و

انتهییییییای دوره نگهییییییداری هی گونییییییه رشیییییید

نقییل آلیوده اسییت یییه باعییو شییده ایی بییایتری پییاتوژن

اسیییتافیلویویوو اورهیییوو ،اشریشییییایلی و سیییالمونه

برای روزها بقیا پییدا ینید .در نمونیههای شیاهد پر یرب

اینتریتیییدیی مشییاهده نشیید .بنییابرای مییایونزی یییه

تلقیپ شده بیا اسیتافیلویویوو اورهیوو ،تیا دومیی میاه

تیییت شییرایی خییوب تولییید شییده باشیید ریسییک خلییر

نگهییداری بقییا میکروارگانیسیی مشییاهده شیید .ت ییداد

پاتوژنهییا را نییدارد  .)21برخییی فایتورهییا از ملییه ،pH

یلونیهییا پییی از  12سییاعت یییک سیییکل لگییاریتمی

مییواد ماییذی ماننیید ربییی ،پییروتئی و یربوهیییدراتها،

یییاهش پیییدا یییرد .استمییاالً شییوک وارده بییر بییایتری

مقیییدار آب ،در یییه سیییرارت و سریییور لییییزوزی در

هنگییام ورود بییه مییییی اسیییدی ،دلیییل یییاهش ت ییداد

تل میییرغ یامیییل مسیییئول نییییر ف یییال شیییدن سیییری

یلونیهیای اسییتافیلویویوو اورهیوو بییوده اسیت .عییهوه

بایتریهییا در مییایونز اسییت  .)25 ،22اولییی فییایتور

بییر ایی در اولییی مییاه نگهییداری اخییته م نیییداری بییا

بازدارنیییده  pHاسیییت .در ایییی بررسیییی pH ،سیییدود 1

مییاه ییفر ،مشییاهده نشیید .استمییاال دلیییل آن ای ی اسییت

نمونیههای میایونز ،نزدییک سید تیمیل بیشیتر پاتوژنهییا

بیایتری بیا تزایید آن برابیری ییرده اسیت .بییه

میباشیید .اثییر اسییید اسییتیک ،بییا یییاهش  pHافییزایش

عالییارت دیگییر ،بقییا بییایتری بییا رشیید و تزایدشییان ابییل

 .)22اثییرات سینرژیسییتی اسییید اسییتیک و pH

ییه میر

مقایسیییه اسیییت .فایتورهیییای بسییییاری از

ملیییه aw

پیایی  ،pH ،در یه سیرارت ،ویسیکوزیته و نییره در ایی

مییابیید

پییایی در لییوگیری از رشیید پاتوژنهییا نقییش دارد .اثییر

ایییی شیییرایی در نییییر ف السیییازی اسیییتافیلویویوو

ییرب استمییاالً بییه

اورهیییوو و سیییالمونه اینتریتییییدیی در میییایونز یییالهً

دلییییل عیییدم و یییود تل میییرغ یامیییل ،یلونیهیییای

گیییزارش شیییده اسیییت  .)2۱ ،21سریییور لییییزوزی در

اسیییتافیلویویوو اورهیییوو مشیییاهده نشییید .ملال یییات

تل مرغ بهیار رفتیه در میایونز اثیرات شید میکروبیی بیه

نشییان داده اسییت اسییتافیلویویوو اورهییوو ییادر بییه

ویییته علیییه بایتریهییای گرممنفییی دارد .نتییایج مشییابهی

رشد در مقیادیر پیایی  pHو  awمیباشید .بیا ایی و یود

نییز از اثییرات لیییزوزی علیییه بایتریهیای گییرم مرالییت از

در میییایونز فایتورهیییای دیگیییری را بدیییز  pHدر زمیییان

ملییه اسییتافیلویویوو اورهییوو گییزارش شییده اسییت

بررسییی ریسییک خلییر فییرآورده باییید میید ن ییر ییرار داد.

 .)22اثییرات سینرژیسییتی اسییید اسییتیک بییا لیییزوزی و

یکییی از اییی فایتورهییا تل مییرغ اسییت .گییزارش شییده

دیگییر مییواد شیید میکروبییی مو ییود در سییفیده تل مییرغ

اسییت تل مییرغ نیرپاسییتوریزه رشیید اسییتافیلویویوو

در نیییر ف السییازی سییالمونه در مییایونز ت یییید شیید.

اورهییوو و سییالمونه اینتریتیییدیی را افییزایش میدهیید

نتییایج مشییابهی در مقایسییه بییا نتییایج بهدسییت آمییده از

 .)2۹-21اگر یه بیه ییار بیردن تل میرغ نیرپاسیتوریزه

اییی تیقیییص گییزارش شییده اسییت .اییی نتییایج بیییان

از سییال  1۳13ممنییو شییده اسییت ،بییا اییی و ییود

مییننیید فایتورهییای مت ییددی در بقییا بایتریهییا مییؤثر

پاتوژنهیییایی از ملیییه اسیییتافیلویویوو اورهیییوو و

هستند یه بیهطور مسیتقل ییا سینرژیسیتی بیا ترییالیات

سییالمونه اینتریتییییدیی در مقیییادیر یییی در تل میییرغ

دیگر فرآورده عمل میینند .)22

مس ی له دخالییت دارنیید .در مییایونز ی

پاسییتوریزه میتواننیید و ییود داشییته باشییند .اسییتفاده از

در مییورد اشریشیییایلی بقییا میکروبییی تییا پایییان مییاه

تل مییرغ پاسییتوریزه استمییال خلییر بییا اسییتافیلویویوو

اول در مایونزهییای پر ییرب و ی

ییرب مشییاهده شیید و

اورهیییوو و سیییالمونه اینتریتییییدیی را بیییه سیییدا ل

ب یید از  1مییاه بییه سییلوح نیر ابییل تشییلی

میرساند.

سییالی یییه سییالمونه اینتریتیییدیی سسییاوتری پییاتوژن

همانگونیییه ییییه از یییدول  1مشیییل

اسیییت در

رسییید ،در

بییود و یلونیهییای آن فقییی  12سییاعت پییی از تولییید

ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی اسانس بومادران ...

عالارت دیگیر ،زمیانی ییه اشریشییایلی تلقییپ شید ،بقیا

ویتگیهییای فیزیکییی و شیییمیایی مییاده نییذایی ،مو یییت

آن طییوالنیتر از زمییان تلقیییپ سییالمونه اینتریتیییدیی

فیزیکی ا یزا و میکروارگانیسی ها در میایونز در ایی امیر

بود .بیشتری زمیان بقیا  ،زمیان تلقییپ اسیتافیلویویوو

دخالییت دارنیید  .)۹3همننییی تیقیقییات نشییان داده

اورهیییوو بیییه مایونزهیییا مشیییاهده شییید  1/5و 1/2

اسییت یییه پییودر خییردل دارای اثییرات بییایترییش علیییه

میلیگییرم در میلیلیتییر) .ترتی ی مقاومییت بایتریییایی در

بایتریهیییای پیییاتوژن اسیییت .آلییییل اییییزو تیوسییییانات،

نمونییه ینتییرل بییه شییرح زیییر اسییت :اسییتافیلویویوو

ترییییی ا یییلی پیییودر خیییردل دارای پتانسییییل شییید

اورهوو> اشریشیایلی > سالمونه اینتریتیدیی

میکروبی اسیت .بیرای مریال زمیانی ییه خیردل بیا اسیید

بنییابرای اسییتافیلویویوو اورهییوو نسییالت بییه سییایر

اسییتیک تریییی میشییود اثییرات آنهییا در یشییت یییا

پاتوژنهییا مقییاومتر بییود .از طییر دیگییر اشریشیییایلی

لییوگیری از رشیید بایتریهییای پییاتوژن بیمییاریزا در

مقییاومتر از سییالمونه اینتریتیییدیی بییود .نتییایج مشییابهی

میییهای ملتل افزایش مییابد .)۹1 ،21 ،25

در مییورد بقییا اشریشیییایلی و سییالمونه اینتریتیییدیی

گزارشییات بسیییاری دربییاره تیمییل مقاومییت اسیییدی

در مییایونز گییزارش شییده اسییت  .)21 ،25الک و بییورد

سیییالمونه و اشریشییییایلی بییییان شیییده اسیییت .برخیییی

در سییال  1۳۳1نتییایج مشییابهی در مییورد بقییا سییالمونه

میققییی نیییز گییزارش یردنیید یییه بییه طییور م مییول

اینتریتیییدیی در مییایونز بدسییت آوردنیید  .)2۳-21بقییا

گونیییههای اشریشییییایلی در مقایسیییه بیییا سیییالمونه در

بیشییتر اشریشیییایلی در مییایونز در دمییای یلنییال ییالهً

شیییرایی اسییییدی زمیییان طیییوالنیتری بقیییا مییابنییید و

گییزارش شییده اسییت .دلیییل اییی اختهفییات میتوانیید

بنابرای میتوانید در میواد نیذایی اسییدی شیامل میایونز

شییرایی تولییید ،نییو ترییالییات بییهیار رفتییه از ملییه

هفتیییهها زنیییده بیییا ی بمانییید  .)21 ،21 ،22مکانیسییی

تل مییرغ پاسییتوریزه و نیییر پاسییتوریزه ،میییزان تلقیییپ،

د یص تیمیل میییی اسییدی در میورد اشریشییایلی بیه

نیییو میکروارگانیسییی ها pH ،aw ،و نییییره باشییید ،2۹

درسییتی شییناخته نشییده اسییت .بسیییاری از گونییههای

.)25

اشریشیییایلی یلونیهییای مویوهییید مرهییی بییا الیییه لییزد

 pHو اسیییییدیته اثییییر مهمییییی در یییییاهش اییییی

پلیسییایارید متشییکل از اسیییدهای یلونیییک تشییکیل

ارگانیس ی ها دارنیید .برخییی ملال ییات ت یییید میینیید یییه

میدهنیید .ای ی مس ی له دلیییل تیمییل مییییی اسیییدی را

ف الیت شید بایترییایی اسیید اسیتیک بیر روی سیالمونه

توسی اشریشیایلی روشی میینید .الییه لیزد ییک میرز

و اسییتافیلویویوو در مییایونز بیشییتر از اسییید سیییتریک

فیزیکی مییاف در شیرایی مییلیی ایدیاد میینید ییه

لیمییو) اسییت  .)25 ،21نمییک و شییکر نقییش یمتییری

نفوذ عوامل شد میکروبیی را بیه داخیل سیلول بیه ت وییص

دارند اما یک اثیر ت یاملی بیا اسیید اسیتیک ییا سیریه در

میانییدازد .از آندییا یییه بسیییاری از پاتوژنهییای بیمییاریزا

لییوگیری از رشیید پاتوژنهییای بیمییاریزا دارنیید .لشیینر و

پلییی سییایاریدهای خییار ی تولییید مییننیید ،الیییه لییزد

زاماییییارینی مایونزهییییای تدییییاری را بییییا سییییالمونه

اشریشییییایلی استمیییاالً دارای امکانیییات شییییمیایی ییییا

اینتریتیییدیی آلییوده یردنیید و در م ییرت  pHپییایی

ساختاری وییته اسیت ییه مقاومیت بیه اسیید را افیزایش

ییرار دادنیید و مییر
بنییابرای

سییلولی را مشییاهده یردنیید .)1

میدهد .)۹2

لییوگیری از رشیید بایتریهییای گرممنفییی در

از نقلییه ن ییر پایییداری میکروبییی دو نییو مییایونز

مییایونز در تریییی بییا فایتورهییای نییامالرده از ملییه

تولییید شییده در اییی ملال ییه ،مایونزهییای پر ییرب در

میییزان  ، pHاسیییدیته و نل ییت نمییک میباشیید ،25

ییرب ،پایییداری یمتییری

مقایسییه بییا مایونزهییای ییی
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مییایونز مشییاهده شییدند و پییی از آن از بییی رفتنیید .بییه

 .)۹3اثییرات  ،pHدر ییه سییرارت ،عوامییل شیید میکروبییی،

آسیه احمدی دستگردی و همکاران
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نشییان دادنیید یییه اشییاره بییه سمایییت ربییی از رشیید

اسیتافیلویویوو اورهیوو گییزارش شید .در ایی ملال ییه،

میکروارگانیسیی ها دارد .مقاومییت بییه نیییر ف ییال شییدن

سساسیییت میکروارگانیسییی ها بییه اسیییانی در شیییرایی

میکروارگانیس ی ها در مییایونز پر ییرب نسییالت بییه مییایونز

آزمایشییگاهی بییا مییایونز متفییاوت بییود .بییرای مرییال در

ییرب ،بیشییتر بییه ن ییر میرسیید .دلیییل ای ی امییر در

شییییرایی آزمایشییییگاهی ،بایتریهییییای گرممرالییییت در

ترییالییات و فرموالسیییون هییر دو نییو مییایونز میباشیید.

مقایسه بیا بایتریهیای گرممنفیی بیه اسیانی سسیاوتر

یییرب ییییک اثیییر یشییینده در

بودنیید ،ولییی در مییایونز از رشیید هییر دو گییروه میکروبییی

میکروارگانیسیییی های سسییییاو بییییه اسییییید ماننیییید

لوگیری شید .اثیرات شید میکروبیی اسیانی در میایونز،

اشریشیییایلی دارد  .)25ژاو و دویییل نشییان دادنیید یییه

بییه ویییته علیییه بایتریهییای گرممنفییی بسییتگی بییه pH

اشریشیییایلیدر مایونزهییای پر ییرب بیشییتر از مییایونز

دارد .در د ربی نسیالت بیه  pHتی ثیر بیشیتری بیر اثیر

ییرب بقییا پیییدا میینیید .آنهییا نتیدییه گرفتنیید یییه

شییید بایترییییایی اسیییانی میگیییذارد  .)23مییییزان

E.

پیییروتئی میییاده نیییذایی نییییز ییییک فیییایتور میییؤثر در

ی

 pHیمتیییر میییایونز ی
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ی

مییایونز ی

ییرب سییاوی ترییالییی بییا خا یییت شیید

 Coliاسییت یییه در مییایونز پر ییرب مو ییود نمیباشیید

اثرگییذاری اسییانیها میباشیید .برخییی واینشهییا بییی

.)2۹

ترییالییات فنولیییک و پروتئی هییا و یییا دیگییر ترییالییات

سییوربات پتاسییی اثییر نییدانی بییر بایتریهییا نییدارد،

سلولی اساطهیننیده نشیای سیلولی ر میدهید ییه بیه

امییا بنییزوات سییدی سییرعت نییابودی بییایتری را تسییری

عنییوان مکییان هیید اولیییه بییرای اسییانی هسییتند .)۹۹

میینیییید .سییییرعت بییییاالی نیییییر ف ییییال شییییدن

بیییه ن یییر میرسییید یربوهییییدرات هماننییید ربیییی و

میکروارگانیسیی ها ناشییی از واینشهییای شیید میکروبییی

پیییروتئی  ،بایتریهیییا را از عملکیییرد اسیییانی سفاریییت

سینرژیسییییتی بییییی ترییالییییات سییییفیده تل مییییرغ

نمیینیید  ،)23ولییی گییوتیرز و همکییاران  )2331بیییان

لییییزوزی ) pH ،اسییییدی ،اسیییید اسیییتیک ،بنیییزوات و

یردنیید یییارایی اسییانی در نل تهییای بییاالی نشاسییته

سییوربات اسییت .)۹2 .هاتکییایی و همکییاران در سییال

یاهش مییابید .نشاسیته مو یود در میایونز میواد مایذی

 1۳۳5نشییان دادنیید یییه افییزودن بنییزوات سییدی سییرعت

یییافی بییرای رشیید میکروارگانیسیی ها فییراه نمیینیید.

نیییر ف السییازی اشریشیییایلی را در مایونزهییای پر ییرب

سییلپ آب و یییا نمییک بییاال عملکییرد اسییانی در مییواد

یییرب افیییزایش داد  .)25ژاو و دوییییل در سیییال

نذایی را تسهیل میینید .نمیک ،در شیرایی ملتلی بیه

 1۳۳1گییزارش یردنیید اگر ییه سییوربات پتاسییی بییه

عنوان سینرژیس یا آنتاگونیسی بیا اسیانی ییا ترییالیات

تنهییایی اثییر یمییی بییر روی اشریشیییایلی در آب سییی

آنهییا عمییل میینیید .سییاختار فیزیکییی مییاده نییذایی

دارنیید ،سرییور همزمییان سییوربات و بنییزوات در ینتییرل

ف الیییت شیید بایتریییایی اسییانی را میییدود میینیید .در

رشیید میکروارگانیسیی ها مییؤثر اسییت  .)2۹اثییر شیید

امولسییییونهای رونییی در آب بسیییته بیییه انیییدازه ذرات

میکروبیییی اسیییید بنزوهییییک روی دییییواره سیییلولی و

امولسیون ،بیایتری میتوانید در فیل هیا ،یلونیهیا ییا بیه

آنزی هییای سیییکل یییربی رییاهر میشییود .اسییید پییی از

عنوان سلولهای پهنکتونیک رشد یند .)23

وی

ورود بییه سییلول یییونیزه میشییود و پروتییون آزاد میینیید

نتیایج ایی پیتوهش بییانگر اثیرات مرالیت اسیانی

و سال ایدیاد اخیتهل در تالیادل میواد از دییواره سیلولی

بومادران بر سویههای میکروبی بیوده و بیا تو یه بیه ایی

میشود.

نتییایج میتییوان بییه سییاخت نگهدارنییدههایی مناس ی

همییانطور یییه ییالهً مشییاهده شیید ف الیییت شیید
میکروبییی اسییانی بومییادران بییا یمتییری  CIMعلیییه

هیت از بیی بیردن میکروارگانیسی ها بیا اسیتفاده از
اسانی مذیور

امیدوار بود.

... ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی اسانس بومادران
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Summary
The importance of food-borne disease and consumer demands for avoiding synthetic food preservatives shifted
the research interest to natural food preservatives such as essential oils isolated from medicinal plants which have
antimicrobial activity. The aim of this study was to evaluate the efficiency of Achillea millefolium essential oil as
natural food preservative against foodborn pathogens such as Staphylococcus aureus, Escherichia coli, and Salmonella enteritidis which were inoculated into high fat mayonnaise (65%) and low fat mayonnaise (30%) and
kept during storage at 4 oC for 6 months. The results showed that essential oils of Achillea millefolium had influence against all of the tested microorganisms in vitro, while Gram-positive bacteria was more sensitive to essential
oil than Gram-negative bacteria. All of the pathogens did not grow in mayonnaise, whereas in the control sample,
all of the microorganisms grew. The maximum cell counts of bacteria in low fat mayonnaise were approximately
lower than the high fat mayonnaise and resistance to inactivation of microorganisms appeared to be greater in
high fat mayonnaise than in low fat mayonnaise. Also low fat and high fat mayonnaise in BS samples exhibited
antimicrobial properties against tested species during storage. By way of conclusion, the essential oil of Achillea
millefolium would lead to control food pathogen organisms as a natural food preservative and therefore, it can be
used as natural preservative in food industry.
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