پاتوبیولوژی مقایسه ای ،علمی ـ پژوهشی ،سال شانزدهم ،بهار ،شماره 2777-2786 ،1398 ،1

مطالعۀ اثر ضدقارچی نانوامولسیون و اسانس گیاه زنیان

(Trachyspermum

) ammiبر روی قارچ آسپرژیلوس نایجر ) (Aspergillus nigerو بررسی
خاصیت آنتیاکسیدانی آن در ماندگاری همبرگر
پریسا نعیم ،1حامد اهری* ،2مریم

عطایی3

من مد نریر همبرگر اشسره نمود ،تمسیل پیدا کردهاند .بس این همته،

چکیده
همبرگر ،به عنوان یک فراورده ی گوشتی ،،ی ت ،از حستس ترین متواد ذتیای،

گزارشهسی روزافزون بیمسریهسی منیقوه از ذیا و بویژه آلتودگ،

پروتئین ،است که م،تواند محیط منسسب ،برای رشد بسکیریهس ،مخمرهس و قسرچهس

مراحل بید از فرآوری ،مسئوه

بسشد .از این رو خطر احیمسل ،مسمومیت ذیای ،و ام سن آلودگ ،ایتن محوتو ،
بسالست .در تحقیق حسضر اثرات ضد قسرچ ،اسسنس و نسنوامولسیون اسسنس زنیسن
بر روی همبرگر آلوده به قسرچ آستررییوو
concentration

 )Inhibitationو

نتسی ر بتس تییتین

Minimum ( MIC

fungicidal concentration) MFC

 (Minimumبتتس

روش رقیق سسزی بر روی محیط مسیع () )(Microdilutionان سم شتد .بته منرتور
ارزیسب ،اثر آنی،اکسیدان ،اسسنس زنیتسن بتر همبرگتر از روش کمت ،انتدازهگیری
تییین تیوبسربییوریک اسید اسیفسده شده است .براستس

نیتسیآ آزمونهتس MIC ،و

 MFCبرابر  187/5و 375میو،لییر برای اسسنس و  11/71و 23/43میو،لییر بترای
نسنواسسنس به دست آمد و اسسنس و نسنوامولسیون استسنس زنیتسن اثتر میتسری بتر
روی رشد گونهی قسرچ ،مورد آزمتسی

بتر روی همبرگتر در تمتسم ،روزهتسی

آزمون داشیند و نسنوامولسیون اسسنس به طتور مینت،داری حتسوی اثرضتدقسرچ،
بسالتری نسبت به خود اسسنس بود ) (p<0/05و در آزمون  TBARSنشسن داده شتد
که اسسنس زنیسن و نسنواسسنس بسعث کسه

شسخص  TBAدر این آزمون شده کته

نشسندهندهی اثر آنی،اکستیدان ،در همبرگتر م،بسشتد .در ایتن آزمتون اختی
مین،داری بین اسسنس و نسنو اسسنس زنیسن مشسهده نشد.

واژگان کلیدی :قسرچ آسررییوو

نسی ر ،زنیسن ،نسنوامولسیون استسنس ،همبرگتر،

آنی،اکسیدان
تسریخ دریسفت 1397/7/27 :تسریخ پییرش1397/10/8 :

ثسنویه محووالت ذیای ،در خ

س مت مواد ذیای ،را مطرح م ،کنند .گوشت به عنوان بیشیرین
مسدهی تشت یل دهنتدهی همبرگتر ،ی ت ،از حستس ترین متواد
ذیای ،پروتئین ،است که تحت تأثیر می روبهس واقتع م،شتود.
شمسرش کو ،می روب ،ی  ،از مبسن ،قضسوت کیفیتت بیداشتی،
یک مسدهی ذیای ،در نرر گرفیه م،شود .که این روش در تییین
شرایط بیداشی ،و کنیر دمس حین تولید و نگیتداری محوتو ،
تییین میزان فسسد مسده اولیه ،قسبویت نگیداری ،بتسال رفتین درجته
حرارت یخچتسل ،کته متواد ذتیای ،فستسدپییر در آن نگیتداری
م،گردند ،مورد اسیفسده است .از جموته آزمسی هتسی می روبت،
در صنیت همبرگر م،توان از شمسرش کو ،می روب ،،شتمسرش
کو ،فرمهس ،جست و جو و شمسرش اسیسفیووکوکو

اورئتو ،

جست و جوی سسلمون و شمسرش کرک و مخمر نسم برد)3(.
 Aspergillus nigerیک قتسرچ و ی ت ،از شتسیعترین گونتههسی
جنس  Aspergillusاست که سب

ای تسد یتک عسرضته بته نتسم

کرک سیسه م،شود و یتک عنوتر میمتو متواد ذتیای ،استت.

مقدمه

شواهد اخیر نشسن م،دهد برخ ،از زن یرههتسی  A.nigerتولیتد

در سس هسی اخیرتس حد زیسدی افراد به مور ذیاهسی ،کته فسقتد

 A .ochratoxinهمچنین تولید ایزوف ون  orobolم،کنند(.)7

نگیدارنده هسیند به ویژه مواردی که درترکیت آنیتس از گوشتت

بتتس توجتته بتته نگران،هتتسی عمتتوم ،در خوتتوض عتتوار

اسیفسده شتده و از جموه آنیتس م،توان به فرآوردههسی گوشی،

نگیدارندههسی شیمیسی ،توجه تولید کنندگسن و مور کنندگسن

 -1دانش وی مقطع کسرشنسس ،ارشد ،دانش ده عووم کشسورزی و صنسیع ذیای ،،واحد عووم و تحقیقست ،دانشگسه آزاد
اس م ،،تیران ،ایران
* -2دانشیسر ،دانش ده عووم کشسورزی و صنسیع ذیای ،،واحد عووم و تحقیقست ،دانشگسه آزاد اس م ،،تیران ،ایران

dr.h.ahari@gmail.com
 -3اسیسدیسر ،د انش ده عووم تخوو ،دامرزش  ،،دانشگسه آزاد اس م ،،واحد عووم و تحقیقست ،تیران ،ایران
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به استیفسده از نگیدارنتدههسی طبییت ،ملتل استسنسهسی گیتسه،

به فرد نسنو امولسیونهس هنوز بس چسل هتسی ،از جموته پتییرش و

میطو شده است تس به عنوان جسنشین منسس آنی ،می روبهتس

س ت مت ستتسمسنههسی ذتتیای ،روبتترو استتت .از ایتتن رو ان تتسم

و آنی،اکسیدان هسی سنیییک میرف ،گردد که بته دلیتل دارا بتودن

تحقیقست در زمینهی ام سن کسربرد ستسمسنههسی نسنوامولستیون ،در

ترکیبست فنویک ست مت موتر کننتدگسن را بیبتود م،بخشتد.

صنسیع ذیای ،یک نیسز ضروری توق ،م ،گردد)8(.

اسیفسده از آنیس به عنوان ترکیبست جدید بدست آمده از گیسهسن بته

 Eleiwaو هم سران در سس  2013بس تحقیقت ،کته بتر روی اثتر

دلیل خواض ضد می روب ،آن عویه طیف وسیی ،از بسکیری هتس،

میسرکنندگ ،اسسنس شتوید بتر روی رشتد مخمتر در گوشتت

مخمرهتس و قسرچهس،رونتد رو بته توستیه دارد .بته همتین دلیتل

چرخ شتده تیمتسر شتده بتس ذورتهتسی  %2و  %0/5از استسنس

تحقیقست جسمعتر در حیطهی این گیسهسن و شنسسسی ،اثترات ضتد

شتتوید در طتت 8 ،روز نگیتتداری در دمتتسی  40Cبتته ایتتن نیی تته

بتته عنتتوان آنیتت،

رسیدند رشد مخمتر در نمونتهی تیمتسر شتده بتس ذورتت  %2از

عویته پستوینهتس و قسرچهتس در

استتسنس شتتوید در طتت 8 ،روز از  4/01بتته log cfu /g 4/93

قتتسرچ ،استتسنس آنیتتس در ذورتهتتسی منسست
اکسیدان و ضد می روب منسست

فرآوردههسی گوشی ،،ضرورت دارد(.)1

رسید و در نمونهی تیمتسر شتده بتس ذورتت  %0/5از  5/95بته

زنیسن از قدیم به عنوان ادویه و نگیدارندهی متواد ذتیای ،متورد

 log cfu /g 8/81رسید که نشسن م،دهد ذورتت  %2از استسنس

شتیمیسی،

شوید دارای اثرگیاری بسالتری در میسرکننتدگ ،کرتک و مخمتر

اسیفسده بوده است .استسنس ایتن گیتسه حتسوی ترکیت

تیمو است که  40تس  %50اسسنس این گیسه را تشت یل م،دهتد.
بتته همتتین دلیتتل در رقتهتتسی بتتسال اثتترات ضتتد قتتسرچ،،آنی،
اکسیدان،،ضد می روب ،قوی از خود نشتسن داده استت .دانته ی
زنیسن م،تواند عویه بیض ،می روبهس اثر کند .به همتین دلیتل از
اسسنس آن به عنوان یک ضتد می تروب قتوی (مشتسبه تیمتو )
اسیفسده م،شود و در صنیت ذتیا بته عنتوان یتک نگیدارنتدهی
طبییتت ،در مسنتتدگسری متتواد ذتتیای ،متتورد بحتتث قتترار گرفیتته
است(.)2
مور اسسنسهس عمومسً به دلیل محوولیتت پتسیین در آب ،فشتسر
بخسر بسال و نسپسیداری فیزی  ،و شتیمیسی ،بتس دشتواری هتسی ،در
کسربرد همراه است ع وه بر این ،اسسنسهس در محووالت ای تسد
بو و متزه مت ،کننتد کته ایتن امتر خوشتسیند موتر کننتدگسن
نیستتببنسبراین ،امتروزه تت ش م،شتود تتس تتأثیرات نتسمطووب
اسسنسهس کسسیه شود .ی  ،از روشهسی به حداقل رستسندن ایتن
تأثیرات نسمطووب ،اسیفسده از نسنوامولستیون آنیسستت کته ستب
افزای

پسیداری ترکیبست فرار ،محسفرتت آنیتس در برابتر تتأثیرات

میقسبل بس سسیر ترکیبست و افزای
افزای
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خواض ضد می روب ،از طریتق

جیب سوول ،م،شود .به رذم مزایس و ختواض منحوتر

دارد(.)5
سنگ آت

و هم سران در ستس  1390بتس بررست ،اثتر استسنس

آویشتتن و زنیتتسن بتتر جوتتوگیری از رشتتد قتتسرچ آستتررییوو
پتتسرازتی و

در پستتیه بتتس توقتتیل ستتوش ختتسلص آستتررییوو

پسرازتی و  ،دریسفیند که به دلیل وجود ترکیت

ضتد می روبت،

تیمو در عوسره زنیسن ،این عوسره بس ذورت  300می روگرم بتر
لییر و آویشن بس تیمو کمیر و بس ذورت  200می رو گرم بر لییتر
توانسیند نسبت به کنیر رشتد قتسرچ عمتل نمسینتد و اختی
کسم مین،دار آمسری در سطل  p<0/01نشسن داد .بنسبرین به ایتن
نیی ه رسیدند که رفع مش ل آلتودگ ،پستیه بته آف توکستین از
طریق جووگیری از رشد آستررییوو

پتسرازییی و

بته کمتک

اسسنسهسی آویشن و زنیسن ام سنپییر است(.)2
 Murthyو هم سران در سس  2009فیسلیت ضد قتسرچ ،عوتسره
زنیسن را بر روی قسرچ آسررییوو

اوکراستئو

بررست ،کترد و

تسثیرات آن را بر رشد میسیویوم قسرچهس و یرمینسسیون استرورهسی
این قسرچ به اثبست رستسند کته در  250 ppmزنیتسن یرمینسستیون
اسرورهس را میسر کرد(.)9

مطالعه اثر ضدقارچی نانوامولسیون و اسانس گیاه زنیان ) (Trachyspermum ammiبر روی قارچ آسپرژیلوس نایجر ) (Aspergillus nigerو بررسی خاصیت آنتیاكسیدانی...

 Bairwaو هم سران در سس  2012اثرات ضتد قتسرچ ،استسنس

کم هزینه در هربسر به صتورت جداگسنته تتسمین گردیتد .بترای

زنیسن بر عویه اپیدرموفسییون فووکتوزوم ،می روستروروم کنتیس و

اطمینسن از عدم آلودگ ،استسنس زنیتسن بته می روارگسنیزمهتسی

ترای وفتتسییون منیسگروفتتسیییس در ذورتتت  900ppmشنسستتسی،

قسرچ ،و بسکیریسی ،،از این اسسنس بر روی محیط کشتت بترده

شده است و تیمو به عنوان یک ترکی

ضد ستم قتسرچ ،در

و هیچ گونه آلودگ ،مشسهده نگردید.

اسسنس زنیسن شنسسسی ،شد(.)4

تهیه نانوامولسیون

در زمینه فیسلیت ضد قسرچ ،اسسنس گیسه زنیسن و به کسر بردن

ابیتدا در دمتسی  70درجته سوستیو  80 ،گترم از ستتورف یسنت

زمسن

توئین  80را در  5گرم آب دیونیزه حل کرده و  5گرم اسسنس به

مسندگسری همبرگر تس کنون مطسلیه جسمی ،ان سم نشده است .در

آن افزوده شد .پس از انح

فوق را تس دمسی اتسق

بیشیرمطسلیست ان سم شده ،ارزیسب ،اثر ضد می روبت ،بته روش

سرد کرده و تحت همزدن بس سترعت  1200دور بتر دقیقته85 ،

انیشسر دیسک صورت گرفیه ،در حسل ،که روش انیشسر دیسک

گرم روذن کسنوال به صورت قطره قطره به آن افزوده شد جیتت

یک روش ذربسلگری برای تییین حسسسیت می روارگسنیسم هتس

تش یل نسنوامولسیون نیسی ،،این ترکی

به متدت  12ستسعت در

نسبت به مواد بسزدارنده م،بسشد و این روش تحت تأثیر میتزان

این شرایط هم زده شد .تسریخ استیفسده از متسده ی نسنوامولستیون

و سرعت انیشسر مواد بسزدارنده در محتیط کشتت قترار دارد از

 45روز است که بید از آن جیت القس خسصتیت آنیت ،می روبت،

بته دستت

م دد شسری شد .اندازهگیری اندازه و توزیع ذرات نسنوامولسیون،

آمدن نیسیآ میفسوت در اندازه گیری میتزان اثتر ضتد می روبت،

بس اسیفسده از دسیگسه پراکندگ ،دینسمی  ،نور  DLSتییین گردید.

محسسبه شده در تحقیقست مخیوف شود .بس این تفسصیل هتد

تعیین اندازه ذرههای نانوامولسیونها

آن جیت حی یس میوقف کردن رشد قسرچهس و یس افزای

طرف ،روشهسی ارزیسب ،مخیوتف ،م،توانتد ستب

از ایتن پتژوه

کسمل ،ترکی

مطسلیت توقیحت ،اثتر ضتد قتسرچ ،استتسنس

از دسیگسه  DLSجیت تییین میسنگین اندازه ذرات نسنوامولسیون

 Trachyspermum ammiبس نسنوامولسیون استسنس آن بتر روی

سسخیه شده بر حس

چگسل ،و ح تم و تیتداد ذرات استیفسده

قسرچ  Aspergillus nigerو بررس ،خسصیت آنی ،اکسیدان ،آن

شد.

در همبرگر ،میأثر از زمسن نگیداری م،بسشد.

تهیه سوسپانسیون قارچی استاندارد
پس از کشت تتسزه از قتسرچ آستررییوو

مواد و روش کار

نتسی ر ،سوسرسنستیون

قسرچ ،از طریق برداشت قطری حدود  1میو،میر از کشت تتسزه

مطسلیه میکور از نتو مقطیت ،بتوده وشتسمل  40نمونته و 20

در داخل سرم فیزیولویی آمسده گردید .در نیسیت اندازه گیتری و

تیمسر برای آزمون می روب ،و  20تیمسر برای آزمتون شتیمیسی،

تنریم شفسفیت سوسرسنسیون بس شفسفیت ثسبتت و مشتخص شتده

بوده است .آزمسیشست بس دو ت رار صورت گرفت.

سوسرسنستتیون ،میتتسد  0/5متتک فسرلنتتد ان تتسم شتتد و ذورتتت

تهیه اسانس مورد مطالعه

سوسرسنسیون بتس استیفسده از استر یروفیومیر بتس طتو متو 530

اسسنس زنیسن از شرکت داروسسزی بسریآ اسسنس تییه و به دنبتس

نسنومیر قرائت ،و میزان  ODقسرچ آستررزیوو

نتسی ر را میتسد

مخیوتف ارگسنیتک در آن

بس ODلوله  0/5متک فسرلنتد کته بیتسنگروجود 1/5×108cfu/ml

شنسسسی ،شد که  %98/51آن را شسمل م ،شدند .تولید اسسنس به

است ،مطسبقت گردید .همزمسن بس این کسر از الم نئوبسر نیتز بترای

شنسسسی ،ترکیبست اسسنس 16 ،ترکیت

روش اولیرا سونیک بوده و مقدار مورد نیسز از استسنس بته روش
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شمسرش سوو هس و یس اسرورهسی قسرچ ،و تییتین میتزان استرور

کردیم ،بید از این زمسن رقی ،در هر پویت که مسنع رشد کسمل

برابر بس اسیسندارد اسیفسده گردید(.)1

قسرچ شده بسشد یس کمیتر از  3کوتون( ،تقریبتسً میتسد -99/5

تعیین کمترین غلظت ممانعت
در این پژوه

برای سن

 99%فیسلیت کشندگ )،وجود داشت به عنوان  MFCدر نرتر

از رشد )(MIC

 MICاز روش می رو دایووشتن

براث اسیفسده گردید .برای تییین  MICابیدا بته هتر خسنتهی
می روپویت بته مقتدار 100می رولییتر محتیط کشتت

گرفیه

شد(.)8

آمادهسازی همبرگر

RPMI

ابیدا گوشتت همبرگرممیتسز بستیه بنتدی شتده از فروشتگسه

اضسفه کرده و سرس 100می رولییراسسنس زنیسن به اولین خسنه

عرضه کنندهی محووالت گوشی ،تییه شده و تحت شترایط

از سمت چپ اضسفه کرده و بس سمرور مخووط کتردیم .بترای

سرد به آزمسیشگسه منیقل گردید و به مقتدار متورد نیتسز وزن

تییه سریس رقتهس ،از خسنهی او  100می رولییربرداشتیه و

شد( .)6گرم برای هریک از گروههسی مورد مطسلیته) .سترس

به گودهی دوم اضسفه کرد و مخووط کردیم و به همین ترتی

ذورت مشتخص از استسنس و نسنوامولستیون استسنس بته آن

رقت  1/2از اسسنس در هر گوده رقیق تر شده و در نیسیت از

افزوده شد(.جدو  .)2و برای رسیدن به رقت  1/10بته ازای

لوله شمسره  100 ،10می رولییر استسنس ختسر کترده و دور

هر  9گرم همبرگر  1س،س ،سوسرسنسیون قسرچ 107 ،اضسفه

ریخییم .سرس بته هریتک از گودههتس بته میتزان ثسبتت 100

گردیتتد و نمونتتههس در دمتتسی  4درجتته در داختتل یخچتتس

می رولییراز سوسرسنسیون قتسرچ ،استیسندارد بتس رقتت  1بته

نگیداری شدند.

 )1/5 ×107cfu/ml(10اضسفه نموده تس ح تم نیتسی ،محوتو

ارزیابی اثر ضدقارچی اسانس و نانو اسانس زنیاان بار روی

برابر  200می رولییر بس ذورتهسی میفسوت اسسنس گردد .لوله

همبرگر

شمسره  11محیتوی  100می رولییتر محتیط و 100می رولییتر

ارزیتتتسب ،در روزهتتتسی او و ستتتوم و ششتتتم و نیتتتم بتتترای

سوسرسنسیون قسرچ ،به عنتوان کنیتر ملبتت یتس  GCو لولته

همبرگرهسی آلوده به قسرچ در  3گروه حتسوی استسنس زنیتسن و

شمسره  12که فقط حسوی محیط کشت است به عنوان کنیتر

سوسرسنسیون قسرچ ،،گروه شسهد حتسوی سوسرسنستیون قتسرچ،

منف ،یس  SCدر نرر گرفیه شد که هیچ گونه آلودگ ،نداشتت.

وگروه حسوی نسنواسسنس زنیسن و سوسرسنسیون قسرچ ،بته روش

در نیسیت داخل ان وبستور گیاشیه و بید از  48سسعت نیی ته

رقت سسزی و در نیسیت کشت رقتهسی ای سد شتده در محتیط

را مطسبق بس یک قسعدهی کو ،برای نشسن دادن میزان رشتد یتس

کشت سسبورودکسیروز آگسر به این ترتی

ان سم گرفت.ابیتدا در

کدورت در مقسیسته بتس حفتره کنیتر کته رشتد  %100دارد،

 6عدد لوله  9س ،س ،سرم فیزیولویی اضتسفه گردیتد1/5.گترم

اسیفسده شد .در این آزمون گتودهای کته در کمیترین ذورتت

همبرگر را وزن کرده ،به داختل لولته ی او ریخیته بتس ستوا

مسنع از رشد گردیده به عنوان  MICدر نرر گرفیه شتد .ایتن

اسیریل خوب مخووط کرده و ورت س ان سم داده شد 10،تتس 15

مرحوه بترای استسنس و نتسنو استسنس بته طتور هتم زمتسن و

دقیقه مسند،سرس بس سمرور یک س ،س ،از مسیع را داخل لولته ی

جداگسنه ان سم شد)8(.
تعیین حداقل غلظت کشندگی قارچی یا

دوم ریخیه و به همین ترتی
MFC

رقت سسزی تس لولهی  6ادامته داده

شد و در نیسیت  1س،س ،از لوله  6ختسر کترده و دور ریخیته

جیت تییین  ،MFCبس اسیفسده از ستمرور ،از لولته  MICو دو

شد .همین کسر را بس ذورت  MFCاسسنس ان سم داده.از هتر لولته

لوله قبل از آن ،به میتزان  50می رولییتر برداشتیه و بته روی

 100می رولییرداخل پویت هسی جداگسنته حتسوی محتیط کشتت

محیط  PDAبرده و بید از کشت به مدت یک هفیته ان وبته

ریخیه و به مدت  48ستسعت داختل ان وبتستر قترار داده شتد و
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سرس شمسرش قسرچ آسررزلو

نسی ر از پویت هتسی هتر گتروه

ان سم شد.

نمودار میسنگین اندازهی ذرات محوو نسنوامولسیون

بر اسس

اسسنس گیسه زنیسن  146نسنومیر گزارش گردید.

اندازهگیری تیوباربیوتیک اسید در همبرگر
 2گترم از نمونته همبرگتر را بتس  5میو،لییتر محوتو  %20تتری
کورواسییک اسید به مدت  2دقیقه در مخووطکن مخووط نموده،
سرس ظر مخووطکن بتس  5میو،لییتر آب مقطتر شسیشتو داده
شد و به مخووط قبو ،اضسفه گردید .در پسیسن کل مخووط بس یتک

 2-1نتایج آزمون تعیین غلظت  MICو  MFCاساانس و
نانوامولسیون اسانس زنیان
نیسیآ آزمسیشست  MICنشتسن داد کته استسنس زنیتسن و نتسنو
استتسنس زنیتتسن هتتر دو دارای تتتأثیر بتتسال و متتوثر بتتر روی

فیویر کسذیی صس گردید 5 .میو،لییر از عوسره تریکورواسییک

آسررییوو

اسید گوشت را بس  5میو،لییر از محوو تیوبسربیوتیک استید 0/01

آزمون تییین  MICو MFCبته روش مسکرودایووشتن ان تسم

موالر ،در یک لوله آزمسی
در حمسم  100درجه سوسیو

مخووط کرده و بته متدت  1ستسعت
گیاشیه شد تس رنگ ای سد گتردد.

نسی ر م،بسشتند.همچنین در ایتن مطسلیته نیتسیآ

شد و نیسیآ در جدو  1ارائه شد.
جیت تییتین  MFCایتن جدایتههتس ،بیتد از تییتین  MICو

نیسیآ حسصل در طو مو  532نسنومیر قرائت شد(.)3

مشتتخص شتتدن گودههتتس ،رقتهتتسی قبتتل از آن بتته روی

تجزیه و تحلیل آماری

محیطهسی آگسر  PDAمنیقل و کشت داده کته بیتد از زمتسن

آزمسی هس بس  3ت رار ان سم گردید و ت زیه و تحویتل دادههتس در

ان وبسسیون ،رقتهسی ،که در پویت آگسر رشدی نداشیند ،بته

قسل

طرح بووکهسی کسمتل توتسدف ،و بتس استیفسده از نرمافتزار

 SPSS 22ان سم پییرفت و تفسوت میسن تیمسرهس بس ی تدیگر و بتس
گروه کنیر  ،توسط آزمون آمسری دان تن در ستطل  ،0/05آنتسلیز
واریسنس یک طرفه ( )One-way ANOVAارزیسب ،شد.

عنوان  MFCگزارش شدند.
جدو  -1ذورت اسسنس/نسنوامولسیون مورد نیسز جیت اضسفه کردن به
نمونه همبرگر
ذورت مورد نیسز برای  6گرم همبرگربر حس

نتایج

میو،لییر

MIC

MFC

 -1بررسی اندازه ذرات نانو امولسیون اسانس

اسسنس

187/5ml

375 ml

نیسیآ این اندازهگیری که به روش  DLSان سم شد به شترح زیتر

نسنواسسنس

11/71ml

23/43 ml

م،بسشد.
 -2-2نتایج شمارش قاارچ آساپرژیلوس ناایجر در نموناه
همبرگر
نیسیآ شمسرش قتسرچ در همبرگتر حتسوی استسنس ونسنواستسنس
زنیسن در طت ،نگیتداری در دمتسی یخچتسل ،در طت 9 ،روز در
جدو  3مشسهده م،شود.
نمودار 1ت پراکندگ ،ذرات نسنو امولسیون اسسنس بر حس

ح م
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جدو  -2شمسرش قسرچ آسررییوو

نسی ر در همبرگرآلوده ه مراه بس اسسنس و نسنواسسنس زنیسن و بدون آن در دمسی یخچسل ،در ط 9 ،روز نگیداری بر
)( (Log cfu/gمیسنگین±انحرا

حس
روز 1

گروه

تیمار

1

شاهد

2

 MFCاسانس

3

 MFCنانواسانس

a

مییسر)

روز 3
a

3/38± 0/09

روز6

4/87 ± 0/1

a

روز9

5/13 ± 0/1

3/06 ± 0/15b

3/86 ± 0/05 c

4/48 ± 0/11c

c

d

e

2/82±0/07

3/11 ± 0/12

a

5/72 ± 0/06

5/21 ± 0/23 c
e

3/45 ± 0/1

4/04 ± 0/1

حرو ذیر مشیرک در هر سیون نشسندهندهی تفوت مین،دار در جدو است(.) p<0/05
 -2-3ارزیابی نتایج اثرگذاری اسانس و نانواساانس زنیاان

 3/06 cfu/gدر روز او و روز نیتتم بتته5/21 Log cfu/g

در نمونه همبرگر آلوده به قاارچ هماراه باا اساانس و

رسید .کسه

نانواسانس زنیان و بدون آن در دمای یخچالی در طای

نسنواستتتسنس اختتتی

 9روز نگهداری

ذورت  MFCاسسنس دارد.) p<0/05( .

شمسرش قسرچ برای نمونتهی شتسهد از 3/38 Log cfu/gدر
روز او و به 5/72 Log cfu/gدر روز نیم رسید .و بر اسس
نیسیآ بدست آمده در تمسم ،تیمسرهس روند افزایشت ،شتمسرش
قسرچ در روز او تس نیم بس تیمسر شتسهد اختی

مینت،داری

داشت(.) p<0/05
شمسرش قسرچ درتیمتسر حتسوی ذورتت  MICاستسنس
 3/11 cfu/gدر روز او و به ترتی

Log

در روز سوم و ششم و

نیم به  4و  4/65و Log cfu/g 5/43رسید .و شمسرش قتسرچ
در تیمسر حسوی ذورت  MICنسنواستسنس 2/94در روز او و
به ترتیت

در روز ستوم و ششتم و نیتم بته 3/28و 3/76و

 Log cfu/g4/25رسید .براسس

نیسیآ بدستت آمتده کتسه

رشتتد قتتسرچ درتیمسرهتتسی حتتسوی ذورتتت  MICنسنواستتسنس
اخی

مین،داری بستیمسر حسوی ذورت  MICاسسنس دارد

مینتتت،داری بستیمسرهتتتسی حتتتسوی

همسنطور کته در جتدو ( ) 2مشتسهده م،شتود تیمسرهتسی
حسوی ذورت نسنو اسسنس من تر بته کتسه

رونتد افزایشت،

شمسرش کو ،قتسرچ شتده بته نحتوی کته در تمتسم ،روزهتس
شمسرش قسرچ در همبرگر حسوی ذورت  MICو  MFCنتسنو
اسسنس نسبت به سسیر تیمسرهس به طور مین،داری کسه

پیتدا

کرده است(.) p<0/05
در ط 9 ،روز نگیداری رشد قتسرچ آستررییوو
تیمسرهس کسه

نتسی ر در

قسبلتوجی ،داشت و در مقسیسه ،در ذورتهسی

 MICاسسنس و  MFCاستسنس و  MICنتسنو استسنس
نسنواسسنس به ترتی

اثر میسرکنندگ ،فسرچ افزای

و MFC

م ،یسبد کته

در نیسیتتتت بیشتتتیرین اثتتتر میسرکننتتتدگ ،در ذورتتتت MFC

نسنواسسنس اتفسق افیسده است.
 -3نتایج سنجش شاخص تیوباربیتوریاک اساید

)(TBARS

در همبرگر حاوی اسانس و نانواسانس زنیان در دماای

(.) p<0/05
بر اسس

رشد قسرچ در درتیمسرهسی حسوی ذورت

MFC

نیتسیآ آمتسری در جتدو ( ،)2شتمسرش قتسرچ در

یخچالی در طی  9روز نگهداری

تیمسرهسی حسوی ذورتت  MFCنسنواستسنس2/82 Log cfu/g

نیسیآ بررس ،روند کتسه

در روز او و تتس روز نیتم نیتم بته 4/04 Log cfu/gرستید

مواد ذیای ،به ان سم رستیده و آنتسلیز نیتسیآ آن در جتدو 4

وشمسرش قسرچ
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درتیمسر حتسوی ذورتت  MFCاستسنس Log

گزارش شده است.

شتسخص  TBARSدرآزمسیشتگسه
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جدو  -3نیسیآ اندازهگیری سن

شسخص تیوبسربییوریک اسید ) (TBARSدر همبرگر حس وی اسسنس و نسنواسسنس در ط ،نگیداری در دمسی یخچسل ،به
مدت  9روز بر حس

تیمار

گروه

(( (mg malonaldehyde/kgمیسنگین ±انحرا

روز 1

1

شاهد بدون اسانس

2

 MFCنانو اسانس

4

 MFCاسانس

1/14±0/04a
a

1/09 ± 0/02

1/13±0/06a

مییسر)

روز 3

روز 6

1/76± 0/17a

2/32± 0/11a

2/86±0/16a

b

b

b

1/62± 0/04

1/71± 0/11 a

روز 9

2/09± 0/06

2/17± 0/06bc

2/7±0/16

2/74± 0/1b

حرو ذیر مشیرک در هر سیون نشسن دهنده ی تفوت مین،دار در جدو است(.) p<0/05
 -3-1ارزیااابی نتااایج اناادازهگیری ساانجش شاااخص
تیوباربیتوریک

اسید نسبت به تیمسرهسی شسهد شده است ) )p<0.05و اختی
مین،داری بس تیمسرهسی دیگر ندارد.(P>0.05).

اسید( (TBARS

شسخص  TBAدر نمونهی شتسهد  1/14 MDA/kgبتوده استت

بحث

که تس روز نیم به  2/86 MDA/kgرسید و شتسخص  TBAدر

ایمن ،خواض مواد ذیای،،خووصس مواد ذیای ،فستسدپییر مسننتد

تیمسر حسوی ذورتت  MICاستسنس  1/13 MDA/kgبتوده و تتس

گوشت و فرآوردههسی آن ،م،تواند تحتت تتسثیر واکتن

هتسی

روز نیم به 2/76 MDA/kgرستید .شتسخص  TBAدر تیمتسر

بسیسری مسننتد تیییترات می روبت ،و شتیمیسی ،و ...قترار بگیترد.

حسوی ذورت MICنسنو اسسنس  1/11 MDA/kgبوده است کته

همسنطور که گفیته شتد ،تتسکنون در ایتران استسنسهسی برخت،

نیسیآ تیمسرهتسی

گیسهسن داروی ،از جموه اسسنس گیسه زنیسن موثر شنسخیه شتدهانتد

حسوی ذورتت  MICاستسنس و نسنواستسنس در روزهتسی  6و 9

و م،تواننتتتد بتتتس شتتترکت در واکن هتتتسی شتتتیمیسی ،نریتتتر

تس روز نیم به 2/71 MDA/kgرسید .بر اسس
دارای اخی
بتتر استتس

مین،دار بس تیمسر شسهد هسیند (.) p<0/05
نیتتسیآ ،تیمسرهتتسی حتتسوی ذورتتت  MICاستتسنس و

نسنواستتسنس در طتت 9 ،روز اختتی

مینتت،داری بتتس ی تتدیگر

نداشیند(.) p<0/05
بر اسس

اکسیداستتیونهس و داشتتین فیسلیتتت ضتتدمی روب ،و ضتتدقسرچ،
موجت

افتتزای

مسنتتدگسری فرآوردههتتسی گوشتتی ،بشتتوند(.)6

همسنطور که گفیه شد مور

اسسنسهس تسثیرات نسمطووب دارند،

به همین دلیتل درون گیتری استسنسهس توستط نسنوامولستیونهس

نیسیآ جتدو ( )3بته طتورکو ،تیمتسر حتسوی ذورتت

نشتتسن دهنتتدهی یتتک استتیراتژی نویتتد بخ ت

بتترای ذوبتته بتتر

 MFCاستتسنس و نسنوامولستتیون استتسنس زنیتتسن در تیمسرهتتسی

محدودیتهسی آنیس ،کتسه

همبرگتتر در روزهتتسی  3و  6و  9آزمتتون من تتر بتته کتتسه

این ترکیبتست در ستسمسنههسی ذتیای ،استت .از طرفت ،انتدازهی

مین،داری ( .) p<0/05در شسخص تیوبسربییوریک اسید نستبت

ذرهای نسنوامولسیون مییسری برای میزان پسیداری آن است .هرچه

به تیمسرهسی شسهد شده است.

اندازه ذرهای بزرگیر و محدودهی تزیع انتدازه ذرههتسی حسصتل

به طورکل م،توان چنین نیی ته گیتری کترد کته اضتسفه کتردن

بیشیر بسشد نسنوامولستیون نسپسیتدارتر استت( .)8در ایتن تحقیتق

نسنوامولسیون اسسنس زنیسن در تیمسرهسی همبرگتر تتس روز نیتسی،

توزیع اندازه ذرات نسنوامولسیون حدود  146نسنومیر بود (نمتودار

آزمون من ر به کتسه

مینت،داری در شتسخص تیوبسربییوریتک

دوز و افتزای

ایمنت ،دراز متدت

 )1که پسیداری آن را نشسن م،داد.
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حسضر بس نیسیآ تحقیق  Eleiwaو هم تسران

 Bairwaو هم سران در سس  2012اثرات ضتد قتسرچ ،استسنس

در سس  2013که بر روی اثر میسرکنندگ ،اسسنس شوید بر روی

زنیسن بر عویه اپیدرموفسییون فووکتوزوم ،می روستروروم کنتیس و

رشد کرتک و مخمتر در گوشتت چترخ شتده تیمتسر شتده بتس

ترای وفسییون منیسگروفسیییس در ذورت  900 ppmشنسسسی ،شتده

ذورتهسی  %2و  %0/5ازاسسنس شوید در ط 8 ،روز نگیداری

است و تیمو به عنوان یک ترکی

ضد سم قسرچ ،در استسنس

در دمسی  40Cبه این نیی ه رسیدند رشد کرک در نمونتهی تیمتسر

زنیسن شنسسسی ،شتد .در آنتسلیز ترکیبتست موجتود در استسنس در

شده بس ذورت  %2از استسنس شتوید در طت 8 ،روز از  4/01بته

تحقیق میکور نیز تیمو بیشیرین درصد را در ترکیبتست استسنس

 log cfu /g 4/93رسید و در نمونهی تیمسر شده بس ذورتت %0/5

زنیسن شسمل م،شد و اصو،ترین عسمل اثرگتیاری استسنس زنیتسن

از  5/95 log cfu /gبه  8/81رستید کته نشتسن م،دهتد و رنتآ

بهشمسر آمد(.)4

تیییرات شمسرش کرک در این تحقیق از  2/72شرو شده و بته

اسسنس زنیسن مورد اسیفسده در این تحقیق از بسریآ استسنس تییته

 log cfu /g 5/82م،رسد .نشسن م،دهد که رشتد قتسرچ در ایتن

شده و آنسلیز ترکیبست موجود در آن ان سم گردیتد کته میمیترین

قویتر است(.)5

آن تیمو بوده کته میتزان آن  %45/94تخمتین زده شتده

مقسیسه نیسیآ پژوه

تحقیق کمیر بوده و تأثیرگیاری زنیسن به مرات
سنگ آت

و هم سران در ستس  1390بتس بررست ،اثتر استسنس

ترکی

است .نیسیآ  MICو  MFCنسنو اسسنس زنیتسن نشتسن داد کته بتس

آویشتتن و زنیتتسن بتتر جوتتوگیری از رشتتد قتتسرچ آستتررییوو

محدوده  MICو  MFCمشسهده شده از اسسنس زنیسن میفتسوت

در پستتیه بتتس توقتتیل ستتوش ختتسلص آستتررییوو

بود که این نشسن دهنده تتسثیر گتیاری بیشتیرنسنو استسنس زنیتسن

پتتسرازتی و

پسرازتی و  ،دریسفیند که به دلیل وجود ترکیت

ضتد می روبت،

نسبت به اسسنس زنیسن م،بسشد.

تیمو در عوسره زنیسن ،این عوسره بس ذورت  300می روگرم بتر

چنسنچه در این تحقیق مشسهده شد ،بس توجه بته  ،MICو MFC

لییر و آویشن بس تیمو کمیر و بس ذورت 200می رو گرم بتر لییتر

در ارتبسط بتس نتسنو استسنس زنیتسن و استسنس زنیتسن و همچنتین

توانسیند نسبت به کنیر رشتد قتسرچ عمتل نمسینتد و اختی

شمسرش کوون،هس در ط ،روزهسی مخیوف نشسن م،دهد کته بته

کسم مین،دار آمسری در سطل  p<0/01نشسن داد .بنسبرین به ایتن

طور کو ،ترکی

نیی ه رسیدند که رفع مش ل آلتودگ ،پستیه بته آف توکستین از

قویتری نسبت به اسسنس زنیسن م،بسشد.

طریق جووگیری از رشد آستررییوو

پتسرازییی و

نتسنو استسنس زنیتسن دارای اثترات ضتدقسرچ،

بته کمتک

همچنین در این تحقیق مشسهده گردید استیفسده از نتسنو استسنس

اسسنسهسی آویشن و زنیسن ام سنپتییر استت .ایتن تحقیتق نیتز

 TBAدارد شتسخص

همسنند تحقیق میکور خسصیت ضد قسرچ ،اسسنس زنیسن را تأیید
م،کند(.)2
اوکراسئو

بررس ،کردنتد و

تسثیرات آن را بر رشد میسیویوم قسرچهس و یرمینسسیون استرورهسی
این قسرچ به اثبست رسسندند که در  250 ppmزنیتسن یرمینسستیون
اسرورهس را میسر کرد .نیی هی این تحقیق بتس تحقیتق متیکورمبن،
بر اثر ضدقسرچ ،اسسنس زنیسن بر گونههسی قسرچ ،آستررییوو
همخوان ،دارد(.)9
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 TBAدر تیمتتسر حتتسوی ذورتتت MFCنسنواستتسنس MDA/kg

 1/09بوده است که در روزهسی سوم و ششم و نیتم بته ترتیت

 Murthyو هم سران در سس  2009فیسلیت ضد قتسرچ ،عوتسره
زنیسن را بر روی قسرچ آسررییوو

زنیسن دارای تسثیر مین،داری بر روی کسه

 1/62و  2/09و  MDA/kg 2/7رستتتید و بتتتر استتتس

نیتتتسیآ

جدو ( ،)3این تیمسر تس روز نیسی ،آزمون بسعتث کتسه

TBA

نسبت به نمونهی شسهد گردید و بر اسس

نیسیآ آمتسری تفتسوت

مین،داری در خسصیت آنی ،اکسیدان ،بتین دو گتروه تیمسرهتسی
همبرگر حسوی اسسنس و نسنو اسسنس زنیسن مشسهده نگردید.
بر اسس

نیسیآ آمسری در جدو ( ،)2شمسرش قسرچ در تیمسر

حتسوی ذورتت  MFCنسنواستسنس  2/82 Log cfu/gدر روز

مطالعه اثر ضدقارچی نانوامولسیون و اسانس گیاه زنیان ) (Trachyspermum ammiبر روی قارچ آسپرژیلوس نایجر ) (Aspergillus nigerو بررسی خاصیت آنتیاكسیدانی...

در روز سوم و ششم و نیم به  3/11و 3/45

او و به ترتی

و  Log cfu/g4/04رسید که در مقسیسته بتس تیمسرهتسی دیگتر
بییرین حسلت اثر میسرکننتدگ ،را در آزمتون شتمسرش کوت،
قسرچ نشسن داد.
بس توجه به نیسیآ آزمون شمسرش قسرچ ،مییوان نیی ه گرفت کته
نسنو اسسنس زنیسن بس اخی

قسبل مقسیسه ای نستبت بته استسنس

زنیسن دارای فیسلیت ضدقسرچ ،قوی مشسبه بتس برخت ،از عوامتل
ضتتدقسرچ ،ت تتسری استتت و م،توانتتد بتترای انیختتسب آن در
مطسلیست آینده شسخص بسشد.
مطسلیتتست زیتتسدی در ستتس هسی اخیتتر در ارتبتتسط بتتس ارزیتتسب،
حسسسیت قسرچهس به ترکیبست ضد قس رچت ،گیتسه ،ان تسم شتده
است که بس نیسیآ مییییتر همتراه بودنتد .مییییتر بتودن نیتسیآ بته
روشهتتسی میفتتسوت متتورد استتیفسده در آزمتتسی

مسننتتد زمتتسن

ان وبسستتیون ،دمتتسی متتورد استتیفسده ،محتتیط موتترف ،،ذورتتت
سوسرسنسیون مورد اسیفسده و دفیست ت رار کشت از یتک نمونته
بسیگ ،دارد .بنسبراین مطسلیست بیشیری بترای مییبتر ستسزی ایتن
فسکیورهس مورد نیسز است .بس توجه به خواض تسئید شتده استسنس
و نسنو اسسنس زنیسن در تحقیق حسضتر و ستسیر مطسلیتست ان تسم
شده و نو ترکی

مؤثر این گیسه ،روند ت سری تبدیل ایتن متواد

موثر بته داروهتسی ضتد قتسرچ ،و می روبت ،و استیفسده از ایتن
ترکیبست در مسندگسری سسیر فرآوردههسی گوشی ،و مواد ذتیای،
ان سم گیرد.
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