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 عامل ریزاندامگانبررسی فعالیت ضدمیکروبی اسانس رازیانه بر تعدادي از 

  کانامایسینبیوتیک مسمومیت غذایی و برهمکنش آن با آنتی عفونت و
  

  2، فرشته فالح1، محمد نوشاد1بهروز علیزاده بهبهانی
  

 ی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان، مالثانی، ایراناستادیار، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذای -1
 ، مشهد، ایراندانشجوي دکتري، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد -2

)20/07/98: رشیپذ خیتار  98/ 23/05:  افتیدر خیتار(  

 
  

 

  چکیده
هاي روغنی اسانس امروزه، .گیري کاهش یافته استزا به طور چشم بیماريریزاندامگانیایی و سنتزي براي کنترل رشد هاي شیماخیرا، استفاده از نگهدارنده

توان از آن به عنوان یک نگهدارنده طبیعی استفاده باشد که میرازیانه یکی از گیاهان دارویی معطر می. شوندبه عنوان یک نگهدارنده طبیعی در نظر گرفته می
، اشرشیا کلی(عامل عفونت و مسمومیت غذایی ریزاندامگان میکروبی اسانس رازیانه بر تعدادي از در این پژوهش، براي بررسی فعالیت ضد .کرد

، حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت ر، چاهک آگا)بوئر- کربی(آگار  هاي دیسک دیفیوژناز روش) کاندیدا آلبیکنس و استافیلوکوکوس اورئوس
 و چاهک آگار نشان داد که آگارهاي دیسک دیفیوژن  نتایج آزمون.بیوتیک کانامایسین نیز بررسی شد برهمکنش اسانس رازیانه با آنتی. استفاده شدکشندگی

-یانه با آنتیبرهمکنش اسانس راز . بوداورئوساستافیلوکوکوس زا، ریزاندامگان بیماري نسبت به سایر بیشترین قطر هاله عدم رشدبا حساسترین باکتري 

حداقل غلظت مهارکنندگی اسانس  . به صورت اثر سینرژیستی مشاهده شداشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوسهاي  باکترياي کانامایسین بربیوتیک
توان بیان کرد که به طور کلی می. لیتر بودگرم بر میلی میلی100 و 50، 25 به ترتیب کاندیدا آلبیکنس و اشرشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوسرازیانه براي 

  . جلوگیري نمایدکاندیدا آلبیکنس و اورئوس استافیلوکوکوس، اشرشیا کلیاسانس رازیانه در شرایط برون تنی به خوبی توانست از رشد 
  

  .هاي سنتزينی، نگهدارنده تبیوتیک کانامایسین، شرایط بروناسانس رازیانه، آنتی: واژگانکلید 
  
  
  

                                                             
 مسئول مکاتبات: B.alizadeh@asnrukh.ac.ir  
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  مقدمه - 1
ایمنی و سالمت محصوالت غذایی و همچنین افزایش 

  مهمهاين یکی از دغدغهوها از گذشته تاکنعمرانبارمانی آن
هاي در طول سالیان اخیر وقوع بیمار. جوامع انسانی بوده است

ناشی از عفونت و مسمومیت غذایی نه تنها در کشورهاي فقیر و 
عه یافته نیز با  بلکه در کشورهاي پیشرفته و توس،توسعه نیافته

آمار . وجود استانداردهاي بهداشتی باال رو به فزونی نهاده است
هاي ناشی دقیقی جهت تعیین تعداد افرادي که سالیانه از بیماري

وجود برند رنج میزا  بیماريریزاندامگاناز مواد غذایی آلوده به 
در این زمینه وجود هاي اعالم نشده متعددي گزارشندارد، زیرا 

  .]1[د نگردرد که ثبت نمیدا
امروزه از ، افزایش عمرانبارمانی محصوالت غذاییجهت 

با پیشرفت علوم مختلف و . شودمیهاي مجاز استفاده گهدارندهن
 و جانبی عوارض کنندگان دربارهافزایش اطالعات مصرف

 تمایل  امروزهانسان، سالمت بر شیمیایی هايهنامطلوب نگهدارند

 )ترین اثر جانبیبا کم (طبیعی نگهدارنده مواد از به استفاده زیادي
 .هاي گیاهی افزایش یافته استها و اسانس عصارهجمله از

  ترکیبات و ها اسانس هاي متعددي نشان داده است کهپژوهش
          هستند ضدمیکروبی فعالیت ازاي  گستردهداراي طیف هاآن
  .]3 و 2[

  60کیبات فرار بوده که شامل اي از ترها کمپلکس پیچیده اسانس
 مکانیسم. ]4[ باشندمیو یا حتی تعداد بیشتري ترکیبات مجزا 

مشخص طور کامل و دقیق  به ي گیاهیها اصلی تشکیل اسانس
ناشی از بقایاي  ، این ترکیبات به طور کلیست، ولینشده ا

هنگامی که  به ویژه ، گیاهانسوخت و سازفرآیندهاي اصلی 
 از نظر شیمیایی همگن نبوده و هااسانس. هستند تحت تاثیر تنش

  .]5[شوند  مشاهده میی مختلفهايحالتبه 
با توجه به موقعیت جغرافیایی، شرایط اقلیمی، نوع خاك، میزان 

ها  ساختار شیمیایی اسانس.... دهی، ارتفاع از سطح دریا و آب
ري گیعالوه بر موارد ذکر شده فصل نمونه. تواند متفاوت باشدمی

ی از ساعتحتی  و )گیري پیش یا پس از گلدهینمونه(از گیاه 
 بر ساختار تواندمی گیاه چیده شده است که در آن روزشبانه

موثر بر عامل ترین یکی از مهم .موثر باشدها  شیمیایی اسانس
 . ساختار ژنتیکی گیاه استهاي گیاهی،ساختار شیمیایی اسانس

 شرایط مختلف محیطی بدین صورت که یک گونه گیاهی در
هایی با ترکیبات مؤثر و فعالیت دارویی   اسانستوانایی تولید

 که گوناگونی نمودبیان توان این گونه بنابراین می. را داردمختلف 
هاي اسانس در ساختار شیمیایی منجر به ایجاد تنوع در ویژگی

  .]7 و 6[ شده است
 راستهدار از یا بادیان سبز گیاهی است گل) بادیانه(رازیانه 

رازیانه گیاهی . باشد می ها رازیانه سردهو   چتریان تیره، 1آپیالس
. رسد متر نیز می2ارتفاع آن تا دو یا چند ساله علفی است که 

هاي این گیاه معطر بوده و قسمت مورد استفاده آن تمامی قسمت
از دانه رازیانه در صنایع . هاي کوچک یا میوه استمعموال دانه

در طب . شودغذایی به عنوان طعم دهنده در شکالت استفاده می
و ضد سپتیک، خلط آور از رازیانه به عنوان ضد نفخ، آنتیسنتی 

  .]9 و 8[گردد میاستفاده اسپاسم 
      هاي گیاهی بهها و اسانستاکنون اثر ضدمیکروبی عصاره

از آنجا که . هاي متفاوتی مورد آزمون قرار گرفته استروش
هاي حسی مواد غذایی را تحت تاثیر توانند ویژگیها میاسانس

 قرار بدهند، تعیین دقیق حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل
ها در مواد ها به منظور به حداقل رساندن آنغلظت کشندگی آن

و همچنین از بین بردن ) هاي حسیتر بر ویژگیتاثیر کم(غذایی 
- عامل عفونت و مسمومیت غذایی مورد توجه میریزاندامگان

در این پژوهش اثر فوق، با توجه به مطالب ذکر شده . باشد
چاهک آگار، دیسک هاي ضدمیکروبی اسانس رازیانه با روش

، تعیین حداقل غلظت بازدارندگی و )بوئر-کربی ( آگاردیفیوژن
استافیلوکوکوس اورئوس، تعیین حداقل غلظت کشندگی بر 

تنی مورد ارزیابی  در شرایط برونکاندیدا آلبیکنس و  کلیاشرشیا
بیوتیک  همچنین برهمکنش اسانس رازیانه با آنتی.قرار گرفت

  . شدکانامایسین نیز بررسی
  

 هامواد و روش - 2
   تهیه رازیانه و استخراج اسانس آن- 2-1

خریداري شد و پس ) خوزستان (در شهر اهوازرازیانه از عطاري 
       ، عمل )Foeniculum vulgare (از تایید اسم علمی

 50به طور خالصه . گیري به روش تقطیر با آب انجام شداسانس
                                                             
1. Apiales 
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 آزمایشگاهی پودر شده بود گرم از گیاه رازیانه که توسط آسیاب
یکنواختی و هم اندازه (و از الک آزمایشگاهی عبور کرده بود 

لیتر از آب مقطر در دستگاه  میلی750به ) شدن سایز ذرات
در .  ساعت طول کشید3گیري عمل اسانس. کلونجر اضافه شد

هاي میکروبی در انتها اسانس به دست آمده جهت انجام آزمون
گراد درون یخچال  درجه سانتی4ر دماي ظروف تیره رنگ د

  .]10[ نگهداري شد
  هاي میکروبیسازي سویه تهیه و فعال- 2-2

 ،ATCC 25922ی اشرشیا کلهاي میکروبی استاندارد از سویه
 کاندیدا آلبیکنسو  PTCC 1337 استافیلوکوکوس اورئوس

5027 PTCC  گروه علوم و مهندسی به صورت لیوفیلیزه در که
دانشگاه علوم یی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، صنایع غذا

شد استفاده کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان نگهداري می
هاي میکروبی بعد از سازي هر یک از سویهبراي فعال. گردید

 به کمک نوك سرسمپلر استریل ،ها از فریزخارج کردن سویه
براث مقداري از هر سویه میکروبی به محیط کشت نوترینت 

در ) سویه قارچی(و سابروز دکستروز براث ) سویه باکتریایی(
پس از . شرایط استریل و زیر هود آزمایشگاهی منتقل شد

 ساعت به ترتیب براي هر یک 72 و 24گذاري به مدت گرمخانه
هاي باکتریایی و قارچی کشت خطی در محیط آگار انجام از سویه

ت تا کشت خالص از  مرتبه عمل کشت خطی انجام پذیرف2. شد
 ،ریزاندامگانسازي پس از فعال.  میکروبی به دست آیدسویههر 

هاي میکروبی فارلند از سویهمطابق با استاندارد نیم مک
  .]11[ سوسپانسیون تهیه شد

 بررسی فعالیت ضدمیکروبی اسانس رازیانه - 2-3
  به روش چاهک آگار

 و همکاران روش چاهک آگار مطابق با مطالعه علیزاده بهبهانی
در این روش اسانس . ، با کمی اصالحات انجام گرفت)2019(

 عامل عفونت و ریزاندامگانرازیانه به صورت مستقیم با 
ابتدا حجم مشخصی از محیط . گیرد قرار می  مسمومیت غذایی

هاي باکتریایی و براي سویه) ترلی میلی20(کشت مولر هینتون آگار 
یه قارچی در ظروف میکروبی سابروز دکستروز آگار براي سو

پس از سرد شدن و بسته شدن محیط کشت، به وسیله . توزیع شد
متر درون محیط کشت ایجاد  میلی6هایی به قطر ژل پانچر چاهک

 میکرولیتر درون 20شده و سپس اسانس استریل رازیانه به میزان 
باشد که از الزم به ذکر می. ها ریخته می شودهر یک از چاهک

فارلند استفاده نسیون استاندارد میکروبی مطابق با نیم مکسوسپا
هاي شد، همچنین یک قطر آگار مذاب ته هر یک از چاهک

ها ها جهت مسدود کردن چاهکایجاده شده در سطح پتري دیش
در این روش اسانس رازیانه به آرامی طی زمان . ریخته شد

ه  درج27 و 37 ساعت در دماي 72 و 24(گرمخانه گذاري 
به درون محیط کشت نفوذ کرده و باعث از بین رفتن ) گرادسانتی

ها و سویه قارچی در شعاع انتشار گردیده و در نهایت باکتري
هاله عدم رشد میکروبی . نمایدایجاد هاله عدم رشد میکروبی می

) متربر حسب میلی(کش ها توسط خطایجاد شده اطراف چاهک
 .]12[ گیري شداندازه

سی فعالیت ضدمیکروبی اسانس رازیانه  برر- 2-4
  دیسک دیفیوژن آگارروش به 

نیز همانند روش چاهک آگار آگار در روش دیسک دیفیوژن 
هاي در این روش از دیسک. هاي کشت میکروبی آماده شدمحیط

. متر به جاي چاهک استفاده شد میلی6کاغذي بالنک با قطر 
توسط فیلتر سرسرنگی  میکرولیتر از اسانس رازیانه که 20میزان 

 میکرونی استریل شده بود به آرامی و با دقت بر سطح 45/0
هاي کاغذي که بر سطح محیط کشت حاوي سوسپانسیون دیسک

گذشت بعد از .  میکروبی بودند ریخته شداستاندارد از هر سویه
هاي گذاري براي هر یک از سویه ساعت عمل گرمخانه72 و 24

فوذ ماده ضدمیکروب به درون محیط باکتریایی و قارچی، و ن
کشت میکروبی قطر هاله عدم رشد مشاهده شده بر سطح محیط 

  .]13[ گیري شداندازه) متربر حسب میلی(کش کشت توسط خط
 تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی اسانس - 2-5

  سازي در مایع رقیقبه روشرازیانه 
 عامل مگانریزاندابراي تعیین حداقل غلظت بازدارندگی از رشد 

عفونت و مسمومیت غذایی توسط اسانس رازیانه از میکروپلیت 
به . اي و معرف تري فنیل تترازویلیوم کلرید استفاده شد خانه96

طور خالصه در این روش ابتدا یک محلول مادر از اسانس 
از . لیتر تهیه شدگرم بر میلی میلی400استریل رازیانه با غلظت 

        درون هر یک از . توالی تهیه شدهاي ممحلول مادر غلظت
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        میکرولیتر از 100اي میزان  خانه96هاي میکروپلیت خانه
 میکرولیتر از سوسپانسیون 10هاي مختلف اسانس و غلظت

سپس درب میکروپلیت روي آن . میکروبی استاندارد ریخته شد
ها در دماي مناسب با رشد قرار گرفت و هر یک از میکروپلیت

-پس از گذشت زمان گرمخامه. هاي میکروبی قرار گرفتندویهس

 میکرولیتر به هر 10 درصد معرف به میزان 5گذاري از محلول 
 شد و ظهور رنگ قرمز یا ارغوانی نشان اضافهها یک از خانه

اي که در آن تغییر اولین خانه. دهنده رشد سویه میکروبی بود
وان حداقل غلظت رنگ قرمز یا ارغوانی مشاهده نشد به عن

  .]14[ بازدارندگی از رشد میکروبی در نظر گرفته شد
 تعیین حداقل غلظت کشندگی اسانس - 2-6

  رازیانه 
 روش ازبراي تعیین حداقل غلظت کشندگی اسانس رازیانه 

-در این روش از خانه. ، استفاده شد)2018(یگانگی و همکاران 

هاي شتهاي که در آن تغییر رنگ مشاهده نشد بر محیط ک
. هاي باکتریایی و قارچی کشت انجام گردیدمناسب رشد سویه

 ساعت به ترتیب 72 و 24گذاري و گذشت پس از عمل گرمخانه
دیشی که در آن هاي باکتري و قارچی، اولین پتريبراي سویه

کلنی مشاهده نشد به عنوان حداقل غلظت کشندگی در نظر 
  .]15[ گرفته شد

نس رازیانه در بررسی برهمکنش اسا - 2-7
   کانامایسینبیوتیکترکیب با آنتی

. استفاده شد) دیسک گذاري(بوئر - این منظور از روش کربیبراي 
-آنتیاسانس رازیانه با ) برهمکنش( اثر ترکیبی در این روش

 با روش دانشمندي و همکاران منطبق کانامایسین بیوتیک
مهارکنندگی  بعد از تعیین حداقل غلظت .]16[ شد انجام، )1389(

 عفونت و ریزاندامگان عاملاسانس رازیانه براي هر یک از 
 حداقل غلظت 2/1(غلظت تحت مهاري مسمومیت غذایی، از 

غلظت تحت مهاري به محیط کشت . استفاده شد) مهارکنندگی
 ،میکروبی اضافه شده و با رعایت فواصل منظم از لبه پلیت

بر سطح ) سک بالنکدی( و کنترل  کانامایسیندیسک آنتی بیوتیک
.  قرار گرفتزاریزاندامگان بیماريمحیط کشت حاوي هر یک از 

هاي کشت میکروبی مطابق با روش انکوباسیون هر یک از محیط
قطر هاله عدم رشد  در نهایت .شدانجام آگار دیسک دیفیوژن 

متر گیري شده و بر حسب میلیکش اندازهمیکروبی توسط خط
  .]16[ گردید گزارش

   آنالیز آماري- 2-8
هاي حاصل، به روش آنالیز واریانس یک طرفه، با استفاده از داده

SPSS (Version18.0, SPSS Inc., Chicago, USA) 
ها از روش چند براي مقایسه میانگین. مورد آنالیز قرار گرفت

ها تمامی آزمون. استفاده شد% 5اي دانکن در سطح احتمال دامنه
  . مرتبه تکرار گردید3در 
  

  نتایج و بحث - 3
-نتایج حاصل از بررسی اثر ضدمیکروبی اسانس رازیانه به روش

بیوتیک با آنتیآن و برهمکنش آگار هاي دیسک دیفیوژن 
نتایج نشان داد که . ، آورده شده است1کانامایسین در جدول 

زا ریزاندامگان بیمارياسانس رازیانه به خوبی توانست از رشد 
 قطر هاله عدم رشد مشاهده شده در .جلوگیري به عمل آورد

استافیلوکوکوس ، اشرشیا کلی براي  آگارروش دیسک دیفیوژن
 70/16 و 90/18، 20/14 به ترتیب کاندیدا آلبیکنس و اورئوس

بیوتیک کانامایسین نیز براي  آنتیاثرنتایج حاصل از . متر بودمیلی
ب  به ترتیاستافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلیهاي باکتري

-باشد که اثر آنتیشایان ذکر می. متر بود میلی40/9 و 20/11

نتایج حاصل از  .بیوتیک کانامایسین براي سویه قارچی انجام نشد
بیوتیک کانامایسین نشان داد که برهمکنش اسانس رازیانه با آنتی

اشرشیا هاي در حالت ترکیبی قطر هاله عدم رشد براي باکتري
- میلی80/20 و 30/16 به ترتیب ئوساستافیلوکوکوس اور و کلی

با توجه به نتایج به دست آمده در حالت ترکیبی اسانس . متر بود
  .بیوتیک کانامایسین حالت سینرژیستی مشاهده شدرازیانه و آنتی
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Table 1 The mean inhibition zone diameter (mm) of Fennel essential oil (FEO) and the effects of its 

interaction with Kanamycin antibiotic on some pathogenic microorganisms causing infection and food 
poisoning 

 
 
 
 
 
 
 

(-): It  
was not done. 

Values are expressed as mean ±standard deviations, n = 3; different letters (a, b and c) in each row show 
significant difference at P ≤ 0.05. 

Fennel essential oil: FEO, Kan: Kanamycin, In: Interaction, Syn: Synergy. 
نتایج حاصل از بررسی اثر ضدمیکروبی اسانس رازیانه به روش 

نتایج نشان داد که . ، آورده شده است2چاهک آگار در جدول 
-قطر هاله عدم رشد میکروبی در این روش براي هر یک از سویه

میانگین . بودآگار  از روش دیسک دیفیوژن زا بزرگترهاي بیماري
، اشرشیا کلیهاي قطر هاله عدم رشد میکروبی براي سویه

، 10/16 به ترتیب کاندیدا آلبیکنس و استافیلوکوکوس اورئوس
  .متر بود میلی80/18 و 00/21

حداقل تعیین نتایج حاصل از تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی و 
زا در ر ریزاندامگان بیماريغلظت کشندگی اسانس رازیانه ب

نتایج نشان داد که حداقل غلظت . ، آورده شده است2جدول 
، اشرشیا کلیهاي مهارکنندگی اسانس رازیانه براي سویه

 و 25، 100 به ترتیب کاندیدا آلبیکنس و استافیلوکوکوس اورئوس
نتایج حاصل از حداقل غلظت . لیتر بودگرم بر میلی میلی50

 و استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیا کلیهاي ویهکشندگی براي س
لیتر گرم بر میلی میلی100 و 50، 200 به ترتیب کاندیدا آلبیکنس

به طور کلی حداقل غلظت کشندگی اسانس رازیانه براي . بود
زا بیشتر از حداقل غلظت مهارکنندگی هاي بیماريتمامی سویه

  .بود
 

 Table 2 The well diffusion agar (WDA), minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum 
bactericidal/fungicidal concentration (MBC/MFC) of the Fennel essential oil (FEO) on some pathogenic 

microorganisms causing infection and food poisoning 
 

  
هاي نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در تمامی روش

 و اشرشیا کلیهاي ضدمیکروبی انجام شده براي باکتري
استافیلوکوکوس ، باکتري گرم مثبت اورئوس استافیلوکوکوس

 بود و در اشرشیا کلیتر از باکتري گرم منفی  حساساورئوس
ن پژوهشگرا. غلظت برابر داراي قطر هاله عدم رشد بزرگتري بود

علت این امر را این گونه زیادي نیز مطلب فوق را تایید نموده و 
 در اشرشیا کلیهاي گرم منفی همانند اند که باکتريتوجیه نموده

ساختار خود حاوي یک غشاي خارجی محکمی بوده که بسیار 
هاي مختلف نشان داده که این غشاي پژوهش. پیچیده است

 با توجه به ماهیت غشاي .ساکارید استپلی خارجی غنی از لیپو
-هاي گرم منفی انتشار ترکیبات هیدروفوبی به خارجی در باکتري

تر مشاهده کم) اسانس(داخل محدود شده و اثر ماده ضدمیکروب 
استافیلوکوکوس هاي گرم مثبتی مانند  اما در باکتري.شودمی

ساختار باکتري وجود نداشته و در عوض خارجی غشاء  اورئوس

Antimicrobial substance 
Microorganism FEO Kan In (Kan + FEO)  

Escherichia coli 14.20 ±0.36a 11.20 ±0.25b 16.30 ±0.55c (Syn) 
Staphylococcus aureus 18.90 ±0.51a 9.40 ±0.50b 20.80 ±0.40c (Syn) 

Candida albicans 16.70 ±0.28a - - 

Microorganism WDA (mm) MIC (mg/mL) MBC/MFC (mg/mL) 
Escherichia coli 16.10 ±0.21 100 200 

Staphylococcus aureus 21.00 ±0.49 25 50 
Candida albicans 18.80 ±0.15 50 100 
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شده گلیکان ضخیم و غیر متراکم احاطه واره پپتدوتوسط یک دی
آید این با توجه به ساختار باکتري گرم مثبت، به نظر می. است

هاي ضدمیکروبی کوچک  مقاومت الزم در برابر مولکولهاباکتري
را نداشته و باعث، تسهیل دسترسی ترکیبات اسانس به غشاء 

- ساختار باکتريبر تفاوتی که درعالوه . گردد میباکتري سلول 

این ، شودهاي گرم منفی مشاهده میهاي گرم مثبت با باکتري
هاي گرم مثبت نفوذ ترکیبات باکترياحتمال وجود دارد که 

 دلیل وجود پایانه لیپوفیلیک موجود در ها را به هیدروفوبی اسانس
.  موجود در غشاء ممبرانی افزایش دهندلیپوتیکوئیک اسید

 اجزاي زیست فعال اند کهز بیان کردههاي متعددي نیپژوهش
باکتري ، ممکن است به سطح سلول ي روغنیها موجود در اسانس

هاي فسفولیپید غشاي سلولی  و پس از آن به الیهگردیدهمتصل 
 یکپارچگی ساختار غشاء سلولی از در اثر این عمل. نفوذ کنند

 با توانداین امر می که گردیدهطریق انباشت این ترکیبات مختل 
سلول و یا باعث اختالل در تاثیر بر متابولیسم سلول، باعث مرگ 

نتایج مطالعه حاضر با  .]21- 17[ سیستم آنزیمی باکتري گردد
  .هاي این پژوهشگران همخوانی داشتیافته

، فعالیت فیتوشیمیایی و اثر )1394(شفقت و همکاران 
ایج این نت. ضدمیکروبی اسانس رازیانه را مورد بررسی قرار دادند

استافیلوکوکوس پژوهشگران نشان داد که باکتري گرم مثبت 
تر از باکتري گرم منفی  در برابر اسانس رازیانه حساساورئوس

این پژوهشگران همچنین گزارش کردند که .  بوداشرشیا کلی
هاي حداقل غلظت مهارکنندگی اسانس رازیانه براي باکتري

 87/1 و 75/3ه ترتیب  باورئوس استافیلوکوکوس و اشرشیا کلی
مقایسه نتایج این پژوهشگران با یافته . لیتر بودگرم بر میلیمیلی

دهد که هرچند در هر دو پژوهش هاي مطالعه حاضر نشان می
 بود اما استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم تر از اشرشیا کلیباکتري 

میزان حداقل غلظت مهارکنندگی به دست آمده در مطالعه حاضر 
 شاید بتوان دلیل .]22[ از پژوهش شفقت و همکاران بودببیشتر 

این امر را ناشی از تفاوت شرایط آب و هوا، خاك، روش 
  .]21 و 7[مرتبط دانست ... گیري، زمان چینش گیاه و اسانس

، اثر ضدمیکروبی اسانس )1397(حیدري سورشجانی و همکاران 
 ستریدیومکلو اشرشیا کلی هاي رازیانه و زنیان را بر باکتري

 با روش هاي دیسک دیفیوژن، حداقل غلظت اسپوروژنز
مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی در شرایط آزمایشگاهی 

نتایج این پژوهشگران نشان داد که . مورد بررسی قرار دادند
اسانس رازیانه بر دو باکتري گرم مثبت و گرم منفی اثر گذار بوده 

  .]8[ لوگیري کردتنی جها در شرایط برونو از رشد آن
، اثر ضدمیکروبی، ترکیبات شیمیایی و )2010(میگوئل و همکاران 

. اکسیدانی اسانس رازیانه را مورد بررسی قرار دادندفعالیت آنتی
-نتایج این پژوهشگران نشان داد که اسانس رازیانه از رشد سویه

این پژوهشگران علت مهار رشد . زا جلوگیري کردهاي بیماري
ا به ترکیبات موجود در اسانس رازیانه همانند میکروبی ر

 .]23[ استراگول، فنچون و لیمونن مرتبط دانستند

اکسیدانی و ضدمیکروبی ، فعالیت آنتی)2009(انور و همکاران 
این . عصاره و اسانس رازیانه پاکستان را مورد بررسی قرار دادند

هاي دیسک میکروبی رازیانه را به روشپژوهشگران اثر ضد
حداقل غلظت تعیین (سازي در مایع دیفیوژن و رقیق

 و باسیلوس سوبتلیس و اشرشیا کلیهاي  بر باکتري)مهارکنندگی
نتایج این پژوهشگران .  تعیین کردندزا سویه قارچی بیماري3

اشرشیا هاي نشان داد که قطر هاله عدم رشد میکروبی براي سویه
. ]24[ متر بودمیلی 29 و 14 به ترتیب باسیلوس سوبتلیس و کلی

 اثر  مطالعه حاضر دربارههايمقایسه نتایج این پژوهشگران با یافته
 به روش اشرشیا کلیضدمیکروبی اسانس رازیانه بر باکتري 

در مطالعه حاضر میزان قطر هاله . دیسک دیفیوژن شبیه بود
متر  میلی20/14مشاهده شده به روش دیسک دیفیوژن برابر با 

  .بود
  

 گیرينتیجه - 4
توان بیان کرد که اسانس رازیانه در گیري کلی میدر یک نتیجه

، اشرشیا کلیشرایط برون تنی به خوبی توانست از رشد 
. نماید جلوگیري کاندیدا آلبیکنس و استافیلوکوکوس اورئوس

هاي دیسک دیفیوژن قطر هاله عدم رشد مشاهده شده در روش
تافیلوکوکوس سا آگار و چاهک آگار براي باکتري گرم مثبت

نتایج نشان .  بوداشرشیا کلی بزرگتر از باکتري گرم منفی اورئوس
 بیوتیک کانامایسینداد که در حالت ترکیبی اسانس زنیان با آنتی

 حالت استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلیهاي براي باکتري
  .سینرژیستی مشاهده شد

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               6 / 9

https://fsct.modares.ac.ir/article-7-35669-en.html


  1398 وریشهر ،16 دوره ،91شماره                                                                                  یی       غذا عیصنا و علوم

 239

   تقدیر و تشکر - 5
بنیاد ملی نخبگان و دانند که از م مینویسندگان مقاله بر خود الز 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی پژوهشی معاونت 
هاي مادي و معنوي در اجراي طرح خوزستان جهت حمایت

) جایزة دکتر کاظمی آشتیانی(جذب هیات علمی مربوط به پژوهشی 
  .صمیمانه تشکر و قدردانی نمایند
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Recently, the use of chemical and synthetic preservatives for the control of microbial pathogenesis growth 
has been remarkably decreased. Today, essential oils (EOs) have been considered to be natural 
preservatives. Fennel is among the aromatic medicinal plant that can be used as a natural preservative. In 
this study, to investigate the antimicrobial activity of fennel essential oil on some pathogenic 
microorganisms causing infection and food poisoning (Escherichia coli, Staphylococcus aureus and 
Candida albicans) were used disk diffusion agar (Kirby-Bauer), well diffusion agar, minimum inhibitory 
concentration and minimum bactericidal/fungicidal concentration methods. The interaction of fennel 
essential oil (FEO) with kanamycin antibiotic was investigated. The results disc diffusion agar and well 
diffusion agar antimicrobial assays showed that S. aureus was the most sensitive bacteria with the highest 
inhibition zone compared to the other microorganisms. The effects of interaction of FEO with kanamycin 
antibiotic on E. coli, S. aureus showed synergistic status. In general, FEO was able to prevent the growth 
of E. coli, S. aureus and C. albicans “in vitro”. 
 
Keywords: Fennel essential oil, Kanamycin antibiotic, In vitro, Synthetic preservatives. 
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