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چکیده
زمینۀ مطالعه :امروزه یافتن بیخطرترین نگهدارنده برای حفظ خوراک طیور از آلودگی به سالمونال حائز اهمیت بهداشتی و اقتصادی فراوانی است .سالمونال
انتریکا تحت گونه انتریکا سرووار انتریتیدیس عامل بیماری مشترک سالمونلوز در طیور میباشد که از طریق خوراک به پرنده منتقل میشود.
هدف :این مطالعه بررسی اثر ضد میکروبی اسانس دارچین ،زنیان و آویشن باغی علیه باکتری سالمونال انتریتیدیس و مقایسه آن با فرمالدهید بود.
روشکار :در مطالعه حاضر حداقل غلظت مهار کننده رشد ( Minimum inhibition concentration )MICو حداقل غلظت کشنده باکتری ()MBC
 Minimum bactericidal concentrationاسانسهای دارچین ،زنیان و آویشن باغی بر باکتری سالمونال آنتریتیدیس و نیز تأثیر غلظتهای مختلف
اسانسها بر منحنی رشد باکتری مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج :در مطالعه حاضر MIC ،اسانسهای زنیان  ،آویشن ،دارچین و فرمالدهید برای باکتری سالمونال انتریتیدیس ،به ترتیب  500 ،700 ،500و 70
میکرولیتر در لیتر و  MBCآنها برابر  1000 ،900 ،700و  200میکرولیتر در لیتر بدست آمد .بررسی منحنیهای رشد نیز نشان داد که همه تیمارها فاز
تأخیری رشد را افزایش دادند .روند افزایشی تعداد باکتری نیز در غلظت های مختلف زنیان کندتر از گروه کنترل بود .اما این اختالف در سایر تیمارها فقط
در غلظتهای  1و  MIC 2مشاهده شد (.)P>0/05
نتیجهگیري نهایی :نتایج نشان دادند که اسانسهای زنیان با غلظت کمتر و آویشن باغی و دارچین با غلظتهای بیشتر میتوانند به عنوان جایگزین بخشی
از فرمالین و یا تکمیلکننده اثر آن در ضدعفونی خوراک استفاده شوند.
کلمات کلیدي :اسانس گیاهی ،سالمونال انتریتیدیس ،MBC ،MIC ،اثر ضدمیکروبی
کپیرایت © تحقیقات دامپزشکی :دسترسی آزاد؛ کپیبرداری ،توزیع و نشر برای استفاده کامل با ذکر منبع آزاد است.

نویسنده مسئول :محسن فرخوی ،گروه بهداشت و تغذیه دام و طیور ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
پست الکترونیکیmfarkhoy@ut.ac.ir :

مقدمه
در قرن حاضر ،حفظ ایمنی ماده غذایی و کیفیت آن امری است
که نه تنها توجه متخصصان صنعت غذا بلکه مسئوالن سالمت
کشورها را نیز به خود جلب کرده و بیتوجهی یا کمتوجهی به
آن میتواند صدمات جبرانناپذیری را به جامعه وارد کند.

چنانچه ،بیماریهای ناشی از مصرف غذاهای آلوده در همه جای
دنیا حتی در کشورهای پیشرفتهای چون آمریکا هم یك مشکل
اساسی به شمار میرود .طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی
( )WHOبیماریهای ناشی از مصرف غذا و آب آلوده ،ساالنه
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جان  2/2میلیون نفر را در جهان میگیرد که  1/9میلیون نفر
آنها را کودکان تشکیل میدهند ( .)7یکی از مهمترین
بیماریهای ناشی از مصرف غذاهای فاسد ،سالمونلوز میباشد
که  40درصد از کل مسمومیتهای غذایی را شامل میشود
( .)10به گزارش سازمان بهداشت جهانی ،در کشورهای در حال
توسعه هر ساله از هر  1000نفر 5 ،نفر به سالمونلوز مبتال
میشوند ( )10و در سال  ،2000حداقل  2میلیون نفر در اثر
اسهال ناشی از سالمونلوز جان خود را از دست دادهاند ( .)4در
ایران ،گوشت مرغ و تخممرغ عمدهترین مواد غذایی
انتقالدهنده این بیماری به انسان میباشند .سالمونال از طریق
خوراک آلوده به پرنده و در نهایت به مصرف کننده منتقل
میشود .لذا ،برای حفظ بهداشت خوراک از نگهدارندههای
مختلفی استفاده میشود که یکی از رایجترین آنها فرمالین
است که آن را به میزان  0/1درصد به خوراک اضافه مینمایند
( Baron Ellen .)8و همکاران در سال  1990بخار فرمالدهید
در دستگاه جوجهکشی ،سبب کاهش ضریب تبدیل غذایی در
جوجههای گوشتی میشود ( .)4همچنین ،در مطالعه دیگری
تأثیر فرمالین روی کاهش تعداد باکتریهای گرم منفی ایلئوم و
نیز کاهش ضریب تبدیل غذایی در مرغ تخمگذار گزارش شده
است ( .)22به هر حال ،این ترکیب مضراتی هم دارد .فرمالین
عالوه بر مشکالتی که برای سالمت کارکنان مزرعه به وجود
میآورد و خطر ابتال به سرطان را افزایش میدهد ،موجب کاهش
دسترسی پرنده به پروتئین جیره نیز میشود .زیرا ،با اسید آمینه
مهم و محدودکننده لیزین واکنش نشان داده و ارزش غذایی
پروتئین جیره را کاهش میدهد و در نتیجه موجب کاهش
عملکرد پرنده میشود ( .)6در مطالعهای استفاده از فرمالین به
میزان  10کیلوگرم در تن یعنی بیش از  1درصد در خوراک
جوجههای گوشتی سبب کاهش غذای مصرفی و در نهایت
کاهش وزن بدن شد .امروزه به دلیل برخی آثار زیانبار فرمالینی
که از طریق خوراک یا تنفس وارد بدن پرنده و انسان میگردد،
در برخی کشورها از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا ،ژاپن و
نیوزیلند ،استفاده از فرمالین و ترکیبات آن در خوراک طیور
ممنوع شده است ( .)3گذشته از این ،با توسعه دانش بشری،
مصرفکنندگان دیگر به ایمنی مواد غذایی حاوی نگهدارندههای
شیمیایی ،اطمینان ندارند و به مصرف مواد غذایی طبیعی که

در آنها از نگهدارندههای طبیعی استفاده شده است ،گرایش
پیدا کردهاند ( .)3از جمله ترکیبات طبیعی که میتوانند بهعنوان
نگهدارنده در خوراک طیور مورد استفاده قرار گیرند ،اسانسهای
گیاهی میباشند ( .)7اسانسهای گیاهی ترکیبات معطر،
آبگریز ،تغلیظشده و فراری هستند که در سلولها و کرکهای
ترشحی منفرد یا مجتمع ،غدههای ترشحی و مجاری ترشحی
قسمتهای سطحی و درونی اندامهای مختلف از جمله :برگ،
گل ،میوه ،جوانه و شاخههای گیاهان وجود دارند .آنها مخلوطی
از ترکیبات فرار تولید شده توسط ارگانیسمهای زنده میباشند
که توسط روشهای فیزیکی چون عصارهگیری و تقطیر کل
گیاه ،یا بخشهای خاصی از آن به دست میآیند ( .)29دلیل
اصلی تشکیل اسانسها بهخوبی مشخص نیست .اما ،این
ترکیبات بهطورکلی بازماندههای ناشی از فرایندهای اصلی
متابولیسم گیاهان میباشند که عمدت ًا تحت تأثیر تنشها به
وجود آمدهاند و از نظر شیمیایی همگن نبوده و به صورتهای
مختلف اغلب با منشأ ترپنی مشاهده میشوند ( .)3عصارهها و
اسانسهای گیاهی بهدست آمده از گیاهان معطر دارای خاصیت
ضدباکتریایی ،ضدقارچی ،ضداکسایشی و ضدسرطانی بوده و
قادر هستند رشد پاتوژنها و تولید سم را در خوراک کنترل
نمایند ( . )35امروزه ،با تمایل بشر برای تولید محصوالت
ارگانیك اهمیت شناخت علمی این مواد دو چندان شده است
( )7و مطالعات مختلفی در رابطه با اثر میکروبی اسانسهای
مختلف از جمله زنیان ،مرزنجوش ،آویشن ،مرزه و دارچین روی
برخی از باکتریهای مهم مواد غذایی صورت گرفته است.
 Khosravipourو  Rezaeian-Doloeiدر سال  2016اثر
فعالیت ضد باکتریایی اسانس زنیان را بر باکتری ایکوالی تأیید
نمودند ( .)13در مطالعهای که توسط  Mahboubiو
 Feizabadiدر سال  2009انجام شد اثر ضدمیکروبی
اسانسهای مرزنجوش ،آویشن و مرزه اثبات گردید (.)16
مطالعهای که توسط  Jebelli Javanدر سال  2016درباره اثر
اسانسهای زنیان و آویشن شیرازی بهتنهایی و یا ترکیبی بر
برخی باکتریهای آلودهکننده مواد غذایی صورت پذیرفت اثر
مثبت آنها ثابت و میزان  MICاسانس زنیان در برابر
باکتریهای اشرشیاکلی ،سالمونال تیفیموریوم ،لیستریا
مونوسیتوژنز ،باسیلوس سرئوس و استافیلوکوکوس اورئوس
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تعیین گردید ( .)11همچنین نشان داده شد که دارچین و
آویشن میتوانند مانع رشد باکتری سالمونال انتریتیدیس در مواد
غذایی شوند (.)33
اما ،با توجه به اینکه فرمالین هنوز بهعنوان
ضدعفونیکننده خوراک طیور صنعتی در ایران مورد استفاده
قرار میگیرد و در بررسی منابع انجام شده توسط نگارنده،
مطالعهای در خصوص مقایسه اثر این ترکیب شیمیایی با
اسانسهای گیاهی آویشن باغی ،زنیان و دارچین یافت نگردید،
در مطالعه حاضر ،اثر غلظتهای مختلف اسانسهای آویشن
باغی ( ،)Thymus vulgarisزنیان ( Trachyspermum
 )copticumو دارچین ()Cinnamomum zeylanicum
در مقابل فرمالین بر حداقل غلظت کشندگی و بازدارندگی
باکتری سالمونال انتریتیدیس و میزان  MICو  MBCآنها در
این رابطه مورد ارزیابی قرار گرفت.

مواد و روشکار
اسانسهای آویشن باغی ،زنیان و دارچین از شرکت پارس
ایمن دارو تهیه و قبل از انجام آزمایش میزان مواد مؤثره آنها
به روش  GC/MSدر آزمایشگاه جهاد تعیین گردید .برای این
منظور از دستگاه مدل  Agilent HP-6890با ستون HP-
 5MSبه ارتفاع  30متر و قطر داخلی  250میکرون استفاده
شد .ابتدا دما به مدت  5دقیقه بر روی 50درجه سانتیگراد ثابت
نگه داشته شد .سپس ،با سرعت افزایشی  3درجه سانتیگراد بر
دقیقه به  240درجه سانتیگراد رسید .در مرحله آخر ،دما با
سرعت  15درجه سانتیگراد در دقیقه به  290درجه سانتیگراد
افزایش یافت و مجدداً برای مدت  3دقیقه ثابت ماند .گاز هلیم
با سرعت عبور  0/8میلیلیتر در دقیقه بهعنوان حامل مورد
استفاده قرار گرفت و نمونهها بهصورت دستی به میزان  1میکرو
لیتر به دستگاه تزریق شدند .درصد نسبی هر ترکیب با
استانداردسازی سطح زیر منحنی آن در کروماتوگرام حاصل از
کروماتوگرافی گازی به دست آمد (.)1
باکتری سالمونال انتریتیدیس ( )13076ATCCمورد
استفاده در این مطالعه از آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشکده
دامپزشکی دانشگاه تهران تهیه گردید .این باکتری در محیط
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آبگوشت  )Brain heart infusion( BHIکشت داده شد و
سپس به نسبت  1به  5با گلیسرول مخلوط و در حجمهای 500
میکرولیتری در میکروتیوبهای اپندورف در دمای منفی 20
درجه سانتیگراد نگهداری گردید .جهت آمادهسازی ،باکتریها
به مدت  18ساعت در لوله آزمایش حاوی محیط کشت آبگوشت
 BHIبراث در دمای  35درجه سانتیگراد کشت داده شدند.
قبل از انجام آزمایش نیز ،برای تهیه محلول کار تازه ،باکتریها
برای مدت  24ساعت دیگر در محیط کشت آبگوشت BHI
براث در دمای  35درجه سانتیگراد گرمخانهگذاری گردیدند
(.)4
برای تعیین دز تلقیح باکتری ،سوسپانسیون استاندارد
 0/5مك فارلند حاوی باکتری سالمونال انتریتیدیس که دارای
جذب نوری معادل  0/08 -0/1در طول موج  600نانومتر
میباشد (معادل استاندارد  0/5مك فارلند) ،تهیه گردید .بدین
منظور ،دستگاه اسپکتروفتومتر روی طول موج  600نانومتر
تنظیم و جذب نوری آن با آبگوشت  BHIاستریل بهعنوان
شاهد کالیبره گردید .با تغییر غلظت محلول کار حاوی باکتری
تا زمانی که میزان جذب نوری دستگاه به  0/1رسانده شود،
محلول معادل استاندارد  0/5مك فارلند به دست آمد و تعداد
باکتریهای آن به روش کشت تعیین گردیدند .بدین منظور ،از
آن توسط آب پپتونه  0/1درصد رقتهای مختلف تهیه و در
محیط کشت آگار  BHIکشت سطحی داده شد و شمارش
کلونیها در پلیتهایی که دارای  30تا  300کلونی بودند ،صورت
پذیرفت .این کار  3بار تکرار و میانگین تعداد باکتریها محاسبه
گردید (.)17
برای تعیین حداقل غلظت بازدارندگی ( ،)MICاز روش
ماکرودایلوشن استفاده شد ( .)2بدینمنظور ،غلظتهای ،100
 1000 ،900 ،800 ،700،600 ،500 ،400 ،300 ،200و 1500
میکرولیتر در لیتر از اسانسهای آویشن ،زنیان ،دارچین و
غلظتهای  90 ،80 ،70 ،60 ،50و  100میکرولیتر در لیتر از
فرمالین در لولههای حاوی محیط کشت آبگوشت BHI
بهصورت دو تکرار تهیه شد و رقتی از سوسپانسیون باکتری
سالمونال انتریتیدیس به لولهها اضافه شد تا غلظت نهایی
 1×105 CFU/mlبهدست آید .لولههای کنترل منفی که حاوی
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محیط کشت محتوی اسانس یا فرمالین و فاقد تلقیح باکتریایی
بود نیز در نظر گرفته شد .لولهها به مدت  24ساعت در دمای
 35درجه سانتیگراد گرمخانهگذاری شدند .سپس ،رشد
میکروب و کدورت لولههای حاوی باکتری با لولههای کنترل به
روش چشمی مقایسه گردید .لولههای واجد کدورت از لحاظ
رشد ،مثبت تلقی شدند  .کمترین غلظتی از اسانس و فرمالین
که از رشد باکتری جلوگیری نموده بودند (اولین لوله شفاف)
بهعنوان  MICآن تیمار در نظر گرفته شد .برای مشخص
نمودن حداقل غلظت باکتریکشی ( )MBCاز رقتهایی که
کدورتی در آنها مشاهده نشده بود ،در محیط کشت آگار BHI
کشت سطحی داده شد و پلیتها به مدت  24ساعت در دمای
 35درجه گرمخانهگذاری گردیدند .اولین پلیت فاقد کلونی
بهعنوان حداقل غلظت کشندگی تعیین شد .کل آزمایش دو بار
تکرار شد (.)2
جهت تعیین منحنی رشد باکتری سالمونال ،به ترتیب
غلظتهای مساوی  100 ،75 ،50 ،25و  200درصد حداقل
غلظت بازدارندگی اسانسها و فرمالین تهیه و رقتی از
سوسپانسیون سالمونال آنترتیدیس تلقیح گردیدکه غلظت نهایی
که حاوی  105بدست آید و  CFU/mlداخل گرمخانه دمای
 35درجه سانتیگراد گرمخانهگذاری شدند .سپس ،به ترتیب در
زمانهای  12 ،10 ،8 ،6 ،4 ،2 ،1 ،0/5و  24ساعت از
گرمخانهگذاری در پلیتهای حاوی محیط کشت آگار BHI
کشت داده شدند و بعد از گذشت  24ساعت از گرمخانهگذاری
(دمای  35درجه سانتیگراد) باکتریها شمارش و در نهایت
منحنیهای رشد ترسیم گردیدند.
با استفاده از نرمافزار Graphpad prism 8.0.2
نمودارهای مربوط به منحنی رشد ترسیم گردید و شیب
منحنیها اندازهگیری با هم مقایسه شد .دادههای مربوط به
تعداد باکتریها نیز با استفاده از نرمافزار MINITAB 17.3.1
مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند و میانگینها با استفاده
از آزمون  Tukeyمقایسه و معنیداری آنها در سطح  5درصد
تعیین شد.

نتایج
درصد اجزای تشکیلدهنده اسانس زنیان که با استفاده از
روش کروماتوگرافی گازی بهدست آمد بهطور خالصه در جدول
 1نشان داده شده است.
در مطالعه حاضر 9 ،ترکیب مختلف در زنیان شناسایی
شد .عمدهترین ترکیب آن تیمول به میزان  39/55درصد و سایر
ترکیبات مهم شامل ترپینن به میزان  37/69درصد و سایمن به
میزان  19/17درصد بود.
در مورد دارچین  21نوع ترکیب مختلف شناسایی شدند
(جدول  .)2عمدهترین ترکیب موجود در دارچین ،سینمالدهید
به میزان  62/06درصد و سایر ترکیبات مهم آن اوژنول به میزان
 7/49درصد و لینالول به میزان  4/84درصد بود .درصد اجزای
تشکیلدهنده اسانس آویشن باغی ( 14نوع ترکیب) نیز در
جدول  3نمایش داده شده است که بیشترین آن به تیمول به
میزان  53/96درصد مربوط شد .سایر ترکیبات اسانس آویشن
گاما ترپینن به میزان  20/45درصد و پرنیتن به میزان 18/62
درصد بود.
حداقل غلظت بازدارندگی ( )MICو حداقل غلظت
کشندگی ( )MBCهر یك از اسانسهای دارچین ،آویشن و
زنیان و فرمالین در جدول  4نشان داده شده است.
حداقل غلظت بازدارندگی اسانس دارچین برای باکتری
سالمونال انتریتیدیس  500میکرولیتر در لیتر بود که با زنیان
مشابهت داشت .آویشن باغی توانست در غلظت  700میکرولیتر
در لیتر رشد باکتری را مهار کند و این در حالی است که فرمالین
توانست در غلظت  70میکرولیتر در لیتر از رشد باکتری
جلوگیری نماید .حداقل غلظت کشندگی اسانس زنیان بر
باکتری سالمونال انتریتیدیس  700میکرولیتر در لیتر بود .پس
از آن آویشن باغی با غلظت  900میکرولیتر در لیتر و در آخر
دارچین با غلظت  1000میکرولیتر در لیتر قرار داشتند و
کمترین میزان  MBCبه فرمالدهید ( 200میکرولیتر در لیتر)
مربوط بود.
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. ترکیب شیمیایی اسانس زنیان.1 جدول
)زمان بازداری (دقیقه

)غلظت (درصد

اجزای تشکیلدهنده

22/663

39/55

Thymol

11/237

37/69

gamma-Terpinene

9/640

17/19

Cymene

10/579

1/2

trans-beta-Ocimene

12/253

0/57

Alfa-Terpinolene

23/376

0/3

Ethyltetramethylcyclopentadiene

21/651

0/3

Trans-Anethole

9/727

0/26

beta-phellandrene

9/188

0/17

alpha-Terpinene

96/5

مجموع

. ترکیب شیمیایی اسانس دارچین.2 جدول
)زمان بازداری (دقیقه

)غلظت (درصد

اجزای تشکیلدهنده

19/443

62/06

Cinnamahdehyde

26/791

8/14

Cinnamaldehyde Dimethyl Acetal

25/256

7/49

Eugenol

13/024

4/84

Linallol L

17/024

4/07

Trans-Cinnamyl Acetate

3/22

3/22

Alpha Terpenol

9/752

1/1

1,8-Cineole

0/880

0/88

(1S,2R,4R,8R) -1,2:8,9-diepoxy-p-menthane

18/190

0/76

(E)-Cinnamahdehyde

17/250

0/48

Isoterpinolene

22/673

0/48

Limonene Dioxide

18/775

0/39

1-Methyl-2-cyano-3-ethyl-1-piperideine

22/996

0/35

cis-Ocimenone

8/905

0/32

Delta 3-Carene

27/238

0/32

trans-caryophyllene

31/115

0/27

Aceteugenol

9/511

0/25

Benzene,1-methyl-4-(1-methylethyl)

19/212

0/23

Propanal,2-methyl-3-phenyl

19/443

0/16

Carvone

6/158

0/13

gamma-Terpinene

15/704

0/12

Isoborneol

96/02

مجموع
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جدول  .3ترکیب شیمیایی اسانس آویشن باغی.
اجزای تشکیلدهنده

غلظت (درصد)

زمان بازداری (دقیقه)

Thymol
gamma-Terpinene
Prehnitene
Carvacrol
2-Beta-Pinene
Alpha-pinene
beta-Myrcene
beta-phellandrene
alpha-Terpinene
alpha-thujene
)Benzene,methyl(1-methylethenyl
p-Menth-1-en-4-ol
3-Carene
camphene
مجموع

53/96
20/45
18/62
2/24
1/16
0/68
0/58
0/58
0/54
0/37
0/34
0/2
0/07
0/05
99/78

22/565
11/052
9/568
14/238
7/596
6/127
8/155
9/665
9/141
5/911
12/238
16/182
8/869
6/605

جدول  .4حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی اسانس های دارچین ،زنیان ،آویشن باغی و فرمالین در حضور باکتری سالمونال انتریتیدیس.
اسانس
دارچین
زنیان
آویشن باغی
فرمالین

حداقل غلظت مهار کننده رشد (میکرولیتر در لیتر)
500
500
700
70

در نمودار  3 ،2 ،1و  4منحنیهای رشد باکتری سالمونال
انتریتیدیس در حضور غلظتهای مختلف اسانس زنیان ،آویشن،
دارچین و فرمالدهید و همچنین شیب خطی (روند افزایشی)
منحنیهای رشد نشان داده شده است .مقایسه و تحلیل آماری
لگاریتم تعداد باکتریها در هر گروه و بررسی افزایش معنیدار تعداد
باکتریها نشان داد که در زنیان فاز تأخیری تا غلظت  MIC 1برابر
 6ساعت و در گروه کنترل  2ساعت میباشد .در غلظت MIC 2
رشد فعال باکتری مشاهده نشد .قبل از گرمخانهگذاری و در
ساعتهای  0/5و  1پس از گرمخانهگذاری بین تعداد باکتری در
غلظتهای مختلف زنیان و گروه کنترل اختالفی وجود نداشت .در
ساعت  2پس از گرمخانهگذاری ،تعداد باکتریهای سالمونال از غلظت
 MIC 0/75به بعد کمتر از گروه کنترل شد ( .)P>0/05در این
زمان ،تعداد باکتریها در غلظت  MIC 2کمتر از غلظتهای 0/75
و  MIC 1بود ( .)P>0/05اما ،بین تعداد باکتری در سایر گروهها
اختالفی مشاهده نشد .در ساعت  ،4زنیان از غلظت  MIC 0/25به

حداقل غلظت کشنده باکتری (میکرولیتر در لیتر)
1000
700
900
200

باال توانست تعداد باکتریهای سالمونال را نسبت به گروه کنترل
بهطور معنیداری کاهش دهد .در این ساعت تعداد باکتریها در
غلظت  MIC 2از سایر گروهها کمتر ( )P>0/05و تعداد باکتری در
سایر گروهها با هم برابر بود .از ساعت  6به بعد تعداد باکتری از غلظت
 0/75به باال بهطور معنیداری نسبت به گروه کنترل و غلظتهای
پایینتر کاهش یافت ( .)P>0/05زنیان در غلظت  MIC 2از ساعت
 4به بعد و در غلظت  MIC 1از ساعت  8به بعد توانست رشد
سالمونال را مهار نماید .مقایسه شیب خطی منحنیهای رشد باکتری
سالمونال انتریتیدیس در حضور غلظتهای مختلف زنیان نشان داد
که بین روند افزایشی تعداد باکتری در غلظتهای ،0/75 ،0/5 ،0/25
 1و  MIC 2با شیبهای به ترتیب (،)0/15±0/026
( )-0/0±26/038( ،)0/0±04/027( ،)0/0±15/030و
( )-0/0±17/040اختالفی وجود نداشت .اما ،روند افزایشی تعداد
باکتری در غلظتهای مختلف زنیان بهطور معنیداری کندتر از گروه
کنترل با شیب ( )0/14±0/026بود (.)P>0/05
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نمودار  .1نمودار منحنی رشد باکتری سالمونال انتریتیدیس در حضور زنیان

نمودار  .2نمودار منحنی رشد باکتری سالمونال انتریتیدیس در حضور

با غلظتهای مختلف.

آویشن باغی با غلظتهای مختلف.

نمودار  .3نمودار منحنی رشد باکتری سالمونال انتریتیدیس در حضور
دارچین با غلظتهای مختلف.

در تیمارهای آویشن باغی ،فاز تأخیری رشد سالمونال در
غلظتهای  0/25و  MIC 0/5برابر  4ساعت و در گروه کنترل 2
ساعت بود .در غلظتهای  1 ،0/75و  2رشد فعال باکتری مشاهده
نشد .در ساعتهای  0/5و  ،1آویشن در غلظتهای  1و ،MIC 2
در ساعت  2از غلظتهای  MIC 0/75به باال و در ساعت  4از
غلظت  MIC 0/5به باال موجب کاهش تعداد سالمونال نسبت به
گروه کنترل شد ( .)P>0/05در ساعت  10 ،6و  24در غلظت  1و
 MIC 2و در ساعات  8و  12تعداد باکتری در غلظت MIC 0/75
نسبت به گروه کنترل کاهش یافت ( .)P>0/05از ساعت  2به بعد
در غلظتهای  1و  MIC 2تعداد باکتری به صفر رسید .مقایسه
شیب خطی منحنیهای رشد باکتری سالمونال انتریتیدیس در
حضور غلظتهای مختلف آویشن نشان داد که بین روند افزایشی
تعداد باکتری در غلظتهای  MIC 0/75 ،0/5 ،0/25و گروه
185

نمودار  .4نمودار منحنی رشد باکتری سالمونال انتریتیدیس در حضور
فرمالدهید با غلظتهای مختلف.

کنترل با شیبهای به ترتیب (،)0/15±0/030( ،)0/15±0/026
( )0/0±11/019و ( )0/14±0/026اختالف معنیداری مشاهده
نشد .اما ،بهطور معنیداری سریعتر از روند افزایشی تعداد باکتری
در غلظتهای  1و  MIC 2با شیبهای ( )-0/17±0/046و
( )-0/0±12/045بود.
در تیمارهای دارچین ،فاز تأخیری رشد سالمونال در
غلظتهای  0/25و  MIC 0/5برابر  6ساعت ،در غلظت 0/75
برابر  12ساعت و در گروه کنترل  2ساعت بود .در سطح  1و 2
رشد فعال باکتری مشاهده نشد .در ساعت  0/5پس از
گرمخانهگذاری ،در هیچ یك از غلظتهای دارچین تغییری در
تعداد باکتری دیده نشد .در ساعت  ،1تعداد باکتری در غلظت
 MIC 2از گروه کنترل و تمام تیمارها بهغیر از غلظت MIC 1
کمتر بود .در ساعت  ،2تعداد باکتری سالمونال در غلظت 1
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 MICکمتر از گروه کنترل ،غلظت  0/25و  MIC 0/5و غلظت
 MIC 2کمتر از همه تیمارها بود .در ساعت  4و  ،6کمترین
تعداد باکتری به غلظت  MIC 2تعلق داشت و پس از آن غلظت
 MIC 1قرار داشت .بین تعداد باکتری در سایر گروهها اختالفی
مشاهده نشد .تعداد باکتری در غلظت  MIC 2از ساعت  6به
بعد و در غلظت  MIC 1از ساعت  8به بعد به صفر رسید .در
ساعت  8و  ،10تعداد باکتری در غلظت  MIC 0/75کمتر از
گروه کنترل و  MIC 0/25و در غلظت  1و  MIC 2کمتر از
همه گروهها بود و بین تعداد باکتری در سایر گروهها اختالفی
وجود نداشت .در ساعت  12و  24فقط تعداد باکتری در
غلظتهای  1و  MIC 2کمتر از سایر گروهها بود و تعداد
باکتری در سایر گروهها برابر بود .همانند آویشن ،بین روند
افزایشی تعداد باکتری در غلظتهای  0/75 ،0/5 ،0/25و گروه
کنترل با شیبهای بهترتیب (،)0/15±0/026( ،)0/15±0/026
( )0/0±01/019و ( )0/14±0/027اختالف معنیداری مشاهده
نگردید .اما ،میزان آن بهطور معنیداری سریعتر از روند افزایشی
تعداد باکتری در غلظتهای  1و  MIC 2با شیبهای
( )-0/0±25/034و ( )-0/18±0/040بود.
قبل از گرمخانهگذاری تعداد باکتری در غلظتهای
مختلف اسانس زنیان ،آویشن و دارچین برابر بود .اما ،در
فرمالدهید تعداد باکتری در غلظت  1و  MIC 2از log 5/4
 CFU/mlدر گروه کنترل به  CFU/ml log 3/4و log 2/5
 CFU/mlکاهش یافت .در تیمار فرمالین ،در ساعت  0/5پس
از گرمخانهگذاری ،تعداد باکتری در غلظت  1و  MIC 2کمتر
از سایر غلظتها و گروه کنترل بود اما بین سطح  1و MIC 2
و سایر گروهها اختالفی مشاهده نشد .در ساعت  2و  ،4تعداد
باکتری در غلظت  1 ،0/75و  MIC 2نسبت به گروه کنترل و
غلظتهای پایینتر از خودشان کمتر بود .اگرچه در ساعت ،4
تعداد باکتری در غلظت  MIC 2برابر صفر بود ،اما با تعداد
باکتری در غلظت  MIC 1اختالف معنیداری نداشت .از ساعت
 4به بعد تعداد باکتری در غلظتهای  1و  MIC 2صفر بود .در
ساعت  ،6تعداد باکتری از غلظت  MIC 0/5کاهش معنیداری
پیدا کرد .اما ،بین تعداد باکتری در گروه کنترل و غلظت 0/25
و نیز غلظت  1و  MIC 2اختالف آماری مشاهده نشد .در ساعت
 8و  ،10تعداد باکتری در غلظتهای  0/25و  MIC 0/5از

گروه کنترل کمتر بود .پس از آن غلظت  1 ،0/75و MIC 2
قرار داشتند .در ساعت  ،12کاهش معنیدار تعداد باکتری از
غلظت  MIC 0/5و در ساعت  24از غلظت  MIC 0/25آغاز
شد .بین روند افزایشی تعداد باکتری در غلظتهای ،0/5 ،0/25
 MIC 0/75با شیبهای به ترتیب (،)0/09±0/022
( )0/0±02/001( ،)0/0±08/020و گروه کنترل با شیب
( )0/0±14/020اختالف معنیداری مشاهده نگردید ولی روند
افزایشی تعداد باکتری در گروه کنترل و غلظتهای  0/25و
 0/5MICبهطور معنیداری سریعتر از غلظتهای  1و 2MIC
با شیبهای ( )-0/08±0/025و ( )-0/06±0/020بود.

بحث
اسانسهای گیاهی به دلیل آبگریز بودن قادرند از دیواره
سلولی و میتوکندریایی باکتریها عبور کرده و با خروج یونها
و مولکولهای حیاتی از دیواره سلولی موجب مرگ
میکروارگانیسم شوند ( .)7در اسانس زنیان ،ترکیبات فنولی
مانند تیمول ،گاما ترپینن و سایمن که حدود  94تا  96درصد
کل ترکیبات آن را تشکیل میدهند ( ،)34دارای فعالیت ضد
باکتریایی وسیع میباشند .در مطالعه حاضر بیشترین ترکیب
شیمیایی اسانس زنیان مربوط به تیمول بود ( 39/55درصد).
پس از آن گاما ترپینن و سایمن با  37/69و  19/17درصد قرار
داشتند .در مطالعه  Shakeriو همکاران که در سال 2017
روی زنیان انجام شد ،میزان تیمول  ،57/18میزان سایمن
 22/55و میزان ترپینن  13/07درصد مشخص گردید ( .)30در
مطالعهای که توسط  Oroojalianو همکاران درسال 2010
صورت گرفت ،نشان داده شد که زنیان بهعنوان گیاه بومی ایران
دارای اثرات ضد میکروبی مشخص میباشد و اسانس حاصل از
آن دارای تیمول به میزان  35/28درصد ،گاما ترپینن به میزان
 32/19درصد و پاراسایمن به میزان  23/51درصد میباشد
( .)26در مطالعه دیگر که توسط  Khosravipourو
 Rezaeian-Doloeiدر سال  2016انجام شد ،بیشترین
میزان ترکیب شیمیایی در زنیان مربوط به تیمول به میزان
 54/45درصد و سایمن به میزان  22/15درصد بود (.)13
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مهمترین ترکیبات ضد باکتریایی موجود در آویشن باغی
تیمول ( 10-64درصد) ،گاما ترپینن ( 2-31درصد) ،کارواکرول
( 2-11درصد) میباشند ( .)7در مطالعه حاضر ،ترکیبات ضد
باکتریایی آویشن باغی شامل تیمول ( 53/96درصد) ،گاما
ترپینن ( 20/45درصد) ،کارواکرول ( 2/24درصد) بودMiladi .
و همکاران در سال  2013میزان تیمول ،سایمن و گاما ترپن
موجود در آویشن باغی را به ترتیب  18/08 ،41/33و 13/12
درصد گزارش کردند ( .)20میزان تیمول در مطالعه  Rotaو
همکاران در سال  ،2008برابر  57/7درصد و سایر ترکیبات ضد
باکتریایی شامل کارواکرول و گاما ترپینن به ترتیب برابر  2/8و
 1/9درصد تعیین شد ( .)28بهطورکلی ،در مطالعات انجامشده،
گذشته از مکان و شرایط کشت ،بیشترین میزان ترکیب ضد
باکتری در آویشن باغی به تیمول مربوط میشد (.)11،29
مهمترین ترکیبات ضد باکتری اسانس دارچین
سینمالدهید و اوژنول میباشند که به ترتیب  55تا  76درصد و
 5تا  18درصد کل ترکیبات آن را تشکیل میدهند .سایر
ترکیبات مانند کاریوپیلن ،سینامیل استات به میزان کمتر در
دارچین وجود دارند ( Shan .)5و همکاران در سال  2007در
اسانس دارچین میزان سینمالدهید را  83/6درصد اندازهگیری
کردند .اما ،نتوانستند اوژنول را ردیابی کنند ( .)31میزان
سینمالدهید و اوژنول بهدست آمده در مطالعه  Ojaghو
همکاران در سال  2012به ترتیب برابر  60/41و  3/19درصد
گزارش شد ( . )24در مطالعه حاضر میزان سینمالدهید حدود
 62درصد و میزان اوژنول  7/49درصد به دست آمد که از میزان
آن در برخی مطالعات بیشتر و نسبت به برخی کمتر بود .علت
اختالف در پروفایل اسانسها میتواند به دلیل تفاوت در شرایط
رشد مانند محل و زمان کشت و نیز روش استخراج اسانس باشد
( .)21،28،30،32روش چشمی تعیین  MICیك روش ارزان و
ساده برای ارزیابی اثر ضد میکربی اسانسها میباشد ( .)14در
مطالعه حاضر میزان  MICزنیان برای باکتری سالمونال
انتریتیدیس  500میکرولیتر در لیتر بود که با نتایج بهدست
آمده توسط  Oroojalianو همکاران درسال  2010همخوانی
داشت ( .)25بر اساس نتایج بهدست آمده توسط Oroojalian
و همکاران در سال  2010میزان  MICزنیان با تیمول ،سایمن
و گاما ترپینن حدود  21/8 ،48/4و  21/3درصد برای باکتری
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سالمونال انتریتیدیس  500و  1000میکرولیتر در لیتر بود (.)25
در مطالعه دیگری میزان  MICاسانس زنیان برای باکتری
سالمونال انتریتیدیس برای سه روش استخراج اسانس کلروفرم،
اتیل استات و متانول به ترتیب  400 ،425و  375میکروگرم در
میلی لیتر بود ( Zomorodian .)26و همکاران درسال ،2011
میزان  MICدو اکوتیپ مختلف زنیان با میزانهای متفاوت
تیمول حدود  2و  17درصد را به ترتیب  1و  8و میزان MBC
آنها را  1000و  6400میکرولیتر در میلی لیتر به دست آوردند
( .)36در یك مطالعه میزان  MICاسانس دارچین برای باکتری
سالمونال انتریتیدیس  3000میکرولیتر در لیتر بود ( .)27در
مطالعه  Raybaudiو همکاران درسال  ، 2006میزان MIC
و  MBCاسانس دارچین برای باکتری سالمونال انتریتیدیس در
محیط تریپتون سوی براث  1000و  10000میکرولیتر در
میلیلیتر تعیین شد ( .)27در مطالعه  Nanasombatو
 Lohasupthaweeدر سال  ،2005میزان  MICعصاره
دارچین استخراجشده توسط اتانول برای سالمونال انتریتیدیس
 1667میکرولیتر در لیتر بود ( .)23در مطالعه  Mayaudو
همکاران در سال  ،2008میزان  MICاسانس زنیان ،آویشن و
دارچین برای سالمونال انتریتیدیس  390 ،310و  80میکرولیتر
در لیتر بود ( .)18در مطالعه  Mazzarrinoوهمکاران درسال
 ،2015میزان  MICاسانس دارچین و آویشن باغی برای
باکتری سالمونال انتریتیدیس  2500و  5000میکرولیتر در
میلیلیتر بود ( .)19این اختالف در مطالعات مختلف میتواند به
دلیل تفاوت در میزان ترکیبات ضد باکتریایی و روش استخراج
عصاره اسانس باشد.
بهطورکلی اثر ضد میکربی اسانسها بر اساس نوع پاسخ
به سه دسته تقسیم میشوند -1 :افزایش فاز تأخیر که در آن
باکتریها آسیب دیده و نیاز به ترمیم دارند .به عالوه تعداد
زیادی از آنها از بین میروند و در نهایت تعدادی زنده مانده و
قادر به رشد هستند -2 .کاهش روند افزایشی رشد باکتری.
اسانسها موجب کاهش سرعت رشد شده و شیب منحنی رشد
را در هر لحظه کاهش میدهند -3 .کاهش تعداد نهایی باکتری
در محیط کشت .اسانسها با از بین بردن حساسترین باکتریها
موجب کاهش جمعیت نهایی میکروارگانیسمها در محیط کشت
میشوند (.)14
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در مطالعه حاضر مدت زمان فاز تأخیری و رشد لگاریتمی
باکتری سالمونال انتریتیدیس در گروه کنترل به ترتیب حدود 2
و  8ساعت بود که با مطالعه  Koutsoumanisو همکاران
درسال  1998همخوانی داشت ( .)14اسانسها و فرمالین باعث
افزایش فاز تأخیری رشد باکتری سالمونال انتریتیدیس شدند و
با افزایش غلظت اسانس میزان فاز تأخیری طوالنیتر شد.
 Mazzarrinoو همکاران درسال  2015نیز همین نتیجه را
به دست آوردند .در این مطالعه فاز تأخیر رشد باکتری سالمونال
انتریتیدیس در استفاده از دارچین با غلظتهای  600و 1200
میکرولیتر در لیتر به ترتیب  5/5و  8/8ساعت بود ( .)19بررسی
اثر اسانسها در غلظتهای مختلف بر رشد باکتری سالمونال
انتریتیدیس نشان داد که اسانسها با غلظت 0/25 MICو 0/5
نتوانستند تعداد باکتری را کاهش دهند و فقط تا چند ساعت
قادر بودند که از افزایش آن جلوگیری نمایند .در غلظت 0/75
 MICموجب کاهش موقتی تعداد باکتری شدند اما در
غلظتهای  1و  MIC 2باعث کاهش فزاینده آن تا صفر
گردیدند .این نتیجه با مطالعه  Liو همکاران درسال ،2014
روی اسانس دارچین علیه باکتری سالمونال انتریتیدیس
همخوانی داشت .بررسی منحنی رشد باکتری سالمونال
انتریتیدیس در حضور اسانس دارچین توسط  Liو همکاران
درسال  2014مشخص نمود که در غلظت  MIC 1در مدت 8
ساعت و در غلظت  MIC 2در مدت  4ساعت جمعیت باکتری
به صفر میرسد (.)15
زنیان از زمان گرمخانهگذاری تا ساعت  4بهخوبی توانست
از رشد باکتری جلوگیری نماید بهطوریکه در ساعت  4از غلظت
 0/25به باال تعداد باکتریهای سالمونال در کنترل بهطور
معنیداری نسبت به گروههای تیمار کمتر بود .اما ،از این ساعت
به بعد این اختالف کمتر شد .زیرا قدرت زنیان در غلظتهای
 0/25و  MIC 0/5برای مهار باکتری از بعد از ساعت  4کافی
نبود و همگام با گروه کنترل رشد باکتری در گروه تیمار نیز
افزایش یافت .به همین دلیل اختالف تعداد باکتری بین دو گروه
کمتر شد و در ساعت  6از غلظت  MIC 0/75به بعد بین تعداد
باکتری در گروه تیمار و گروه کنترل اختالف معنیدار مشاهده
گردید.

روند تغییر تعداد باکتری در آویشن همانند زنیان بود .با
باال رفتن میزان اسانس آویشن در محیط کشت ،مدت زمان
کمتری برای کاهش تعداد باکتری نسبت به گروه کنترل الزم
بود .بهطوری که ،برای غلظت  MIC 0/5چهار ساعت ،برای
غلظت  MIC 0/75دو ساعت و برای غلظت  1و  MIC 2نیم
ساعت طول کشید تا تعداد باکتریها کاهش یابد .اما پس از
ساعت  6و رشد فزاینده باکتری در گروههای تیمار به علت عدم
کفایت اسانس آویشن ،این اختالف فقط در غلظتهای  1و 2
 MICو بعضاً  MIC 0/75حفظ شد.
دارچین به شکل ضعیفتری موجب کاهش تعداد باکتری
گردید .به گونهای که در ساعت  1فقط در غلظت  ،MIC 2و
سایر ساعات به استثنای ساعتهای  8و  10که در غلظت 0/75
 MICتوانست موجب کاهش تعداد باکتری نسبت به گروه
کنترل گردد ،در غلظتهای  1و  MIC 2توانست از رشد آنها
جلوگیری کند.
برخالف اسانسها که تعداد باکتری قبل از
گرمخانهگذاری در غلظتهای مختلف و گروه کنترل برابر بود،
افزودن فرمالین در غلظتهای  1و  MIC 2توانست بالفاصله
تعداد باکتریها را حدود  2 logکاهش دهد و از ساعت 8
گرمخانهگذاری به بعد تعداد باکتری بهطور معنیداری در غلظت
 MIC 0/25کاهش یافت که نشاندهنده سرعت اثر و قدرت
آن نسبت به سایر تیمارها بود و علت آن را میتوان اثر قوی
فرمالدهید و از بین رفتن تعداد بیشتری باکتری دانست که
جبران آن برای جمعیت باکتریایی را مشکل میکرد .در بین
تیمارهای مختلف دارچین در مدت زمان و غلظت باالتر و
فرمالدهید در غلظت و مدت زمان پایینتری موجب مهار کامل
رشد باکتری سالمونال انتریتیدیس شدند.
بهطورکلی ،از ساعت  2گرمخانهگذاری به بعد که فاز
تأخیری در گروه کنترل میباشد ،همواره سرعت رشد و تعداد
باکتری در گروه کنترل بیشتر از گروههای تیمار بود .بااینحال
بهاستثنای زنیان در سایر اسانسها روند رشد افزایشی در
غلظتهای مختلف بهغیر از غلظت  1و  MIC 2تفاوت چندانی
با گروه کنترل نداشت که این بیانگر قدرت بیشتر اسانس زنیان
در کاهش تعداد باکتری نسبت به سایر اسانسها میباشد.
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غلظت کمتر و با سرعت بیشتری از تکثیر باکتری جلوگیری کرد
که نشان دهنده شدت اثر فرمالدهید نسبت به اسانسهای
.گیاهی میباشد

سپاسگزاري
هزینه و امکانات مورد استفاده در مطالعه حاضر از محل
اعتبارات شرکت پارس ایمن دارو تأمین شده است که بدین
.وسیله نگارندگان مراتب قدردانی خود را ابراز میدارند

تعارض منافع
.بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است

 نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که،بهطورکلی
حداقل غلظت بازدارندگی اسانس زنیان و دارچین کمتر از
 همچنین از نظر قدرت کشندگی ابتدا.آویشن باغی میباشد
. سپس آویشن باغی و در نهایت دارچین قرار دارند،اسانس زنیان
باال بودن قدرت کشندگی زنیان نسبت به سایر اسانسها
میتوانست به علت باالتر بودن میزان ترکیبات ضدباکتریایی
 اما فرمالدهید حداقل. سایمن و تیمول) باشد،(گاماترپینن
غلظت بازدارندگی و کشندگی بسیار کمتری نسبت به هر سه
 در مطالعه حاضر. دارچین و آویشن باغی داشت،اسانس زنیان
اسانسها توانستند فاز تأخیر رشد باکتری سالمونال را نسبت به
گروه کنترل طوالنیتر کرده و در غلظتهای باال پس از چند
 فرمالدهید در، اما.ساعت از رشد باکتری جلوگیری نمایند
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Abstract
BACKGROUND: It is fundamental to find the safest food preservatives in order to acheive the maximum health and

economic benefits. Salmonella enteritidis is the cause of Salmonellosis, one of the most important foodborn zoonoses
in poultry.
OBJECTIVES: The present study was conducted to comparatively evaluate the antimicrobial effects of Trachyspermum
copticum, Thymus vulgaris, and Cinnamomum zeylanicum essential oils and Formaldehyde against Salmonella
Enteritidis.
METHODS: In this study minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of
Cinnamomum zeylanicum, Trachyspermum copticum, and Thymus vulgaris essential oils against Salmonella enteritidis
were determined using broth macro-dilution. The effects of essential oils on growth curve of Salmonella Enteritidis
were also evaluated.
RESULTS: In this study, MIC for the minimum inhibitory concentration level of Trachyspermum copticum, Thymus
vulgaris, Cinnamomum zeylanicum and formaldehyde for Salmonella Enteritidis was determined as 500, 700, 500, and
70 ppm while MBC was calculated as 700, 900, 1000, and 200ppm, respectively.
This study revealed that all the treatments increased lag phase. Bacterial growth speed was slower for Trachyspermum
copticum of all the concentrations, yet a significant difference was observed only in 1 and 2 MIC of other treatments
(P<0.05).
CONCLUSIONS: In conclusion, Trachyspermum copticum (with less concentration), Thymus vulgaris, and
Cinnamomum zeylanicum (with higher concentration) could be employed as a substitution of a proporation of
formaldehyde to prevent bacterial development in food.
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. Chemical compounds of Trachyspermum copticum essential oil.
Table 2. Chemical compounds of Cinnamomum zeylanicum essential oil.
Table 3. Chemical compounds of Thymus vulgaris essential oil.
Table 4. Minimal inhibitory concentration and minimum lethal concentration of Cinnamomum zeylanicum, Trachyspermum
copticum, and Thymus vulgaris and formalin essential oils in the presence of Salmonella enteritidis.
Diagram 1. Growth curve of Salmonella enteritidis in the presence of Trachyspermum copticum with different concentrations.
Diagram 2. Growth curve of Salmonella enteritidis in the presence of Thymus vulgaris with different concentrations.
Diagram 3. Growth curve of Salmonella enteritidis in the presence of Cinnamomum zeylanicum with different concentrations.
Diagram 4. Growth curve of Salmonella enteritidis in the presence of formaldehyde at different concentrations.
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