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Background and Aim: Using active antimicrobial packaging reduce the risks of growth 

of pathogenic or spoilage microorganisms in foods. In this study, antimicrobial activity of poly 

lactic acid (PLA) films containing different concentrations (0, 0.5, 1 and 1.5%) of 

Trachyspermum ammi essential oil and ethanolic extract of propolis (0, 1 and 2%) was evaluated 

against Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Escherichia coli O157:H7 and vibrio 

parahaemolyticus by using disk diffusion assay. 

Materials and Methods: Circular discs of poly lactic acid films incorporated by essential 

oil and ethanolic extract of propolis, prepared by casting method on glass petri dishes, were 

placed on Muller-Hinton agar plates that previously inoculated by tested bacteria. Diameters of 

inhibition zones were measured after 24 h incubation of plates at 35o C, by using Digital Caliper 

and Digimizer software. 

Results: Result of this study showed that the inhibition zone was increased with increasing 

concentration of essential oil for all tested bacteria. Also, gram positive bacteria were more 

sensitive to the poly lactic acid films containing essential oil than gram negative bacteria. The 

results revealed that L. monocytogenes was the most sensitive bacteria against films containing 

Trachyspermum ammi essential oil alone or in combination by ethanolic extract of propolis. 

Also, poly lactic acid films containing ethanolic extract of propolis showed no inhibitory effects 

against all tested bacteria. 

Conclusions: Poly lactic acid films containing Trachyspermum ammi essential oil have a 

high potential for antimicrobial food packaging applications to enhance the safety of food 

products. 
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ی مختلف اسانس زنیان و هاغلظتی پلی الکتیک اسید حاوی هالمیففعالیت ضد میکروبی 

 زای غذا زاد بیماری هایباکتریرشد برخی از  برعصاره اتانولی برموم 
 

 ،3، حسین اسمعیلی1یبست، افشین آخوندزاده 1فر، سمیرا فیاض 2ییرجا، پیمان 2جهانبخشامیر  ، 1یخنجر علی

5خواه، زهرا شریفی 4یغالمفاطمه  
 

 ایران ،دانشگاه تهران، تهران ،دانشکده دامپزشکی ،گروه بهداشت مواد غذایی .1

 واحد ورامین، ورامین، ایران گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی .2

 ایران ،دانشگاه تهران، تهران ،گروه میکروب شناسی، دانشکده دامپزشکی .3

 دانشگاه تهران، تهران، ایران ،گروه بهداشت و بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی .4

 یرانگروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سوادکوه، سوادکوه، ا .4
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د را زا و مسبب فساهای بیماریهای ضد میکروبی فعال خطرات رشد میکروارگانیسمبندیبسته زمینه و اهداف:

 های مختلف اسانس زنیان های پلی الکتیک اسید حاوی غلظتیلمف در مواد غذایی کاهش می دهند. در این مطالعه تاثیر

، استافیلوکوکوس اورئوس، یتوژنزنوسلیستریا م( بر درصد 2و  1، 0و عصاره اتانولی بر موم ) درصد( 5/1و  1، 5/0، 0)

 قرار گرفت. موردمطالعهروش انتشار دیسک به  اشریشیاکلیو  پاراهمولیتیکوس ویبریو

های پلی الکتیک اسید حاوی اسانس زنیان و یلمف( که از متریمیلی 10مدوری ) هایدیسکمواد و روش کار: 

شده بود، بر روی محیط کشت مولر یهتهای یشهشعصاره اتانولی برموم، که با تکنیک قالب گیری بر روی پلیت های 

 ساعت گرمخانه گذاری  22مختلف قرار داده شد. قطر هاله عدم رشد بعد از  هایباکتریه با هینتون آگار تلقیح شد

 اندازه گیری شد. Digimizer افزارنرمدرجه سلسیوس با استفاده از کولیس دیجیتال و  55پلیت ها در دمای 

برای تمام باکتری ها افزایش  نتایج این مطالعه نشان داد که قطر هاله عدم رشد با افزایش غلظت اسانس: هایافته

گرم منفی به فیلم پلی الکتیک اسید حاوی اسانس  هایباکتریگرم مثبت نسبت به  هایباکتری(. همچنین p<05/0یافت )

های یلمفباالترین حساسیت را نسبت به  یتوژنزنوسلیستریا م موردمطالعه هایباکتریحساسیت باالتری داشتند. از بین 

های پلی الکتیک اسید حاوی عصاره اتانولی یلمف(. همچنین p<05/0و عصاره اتانولی برموم داشت ) حاوی اسانس زنیان

 (.p <05/0نداشتند ) موردمطالعههای یکروارگانیسمماثر مهاری بر  گونههیچبرموم 

های ضد یدبنبستههای پلی الکتیک اسیدحاوی اسانس زنیان پتانسیل باالیی برای استفاده در یلمف :گیرینتیجه

 افزایش ایمنی مواد غذایی را دارا هستند. منظوربهمیکروبی فعال 

 انتشار دیسک، ضد میکروبی، پلی الکتیک اسید، اسانس، برموم کلیدی کلمات
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 مهمقد

زا یماریبهای یکروارگانیسممصرف مواد غذایی آلوده به م

 (.1گردد ) کنندگانمصرفتواند موجب ایجاد بیماری در یم

یه  امنیت و اطمینان از سالمت و کیفیت حاشباال بردن  منظوربه

ه های مختلف )شیمیایی یا نگهدارنداز  طورمعمولبهمواد غذایی 

استفاده از نگهدارنده های  که ییآنجاشود. از یمطبیعی( استفاده 

 کنندگانمصرفشیمیایی ممکن است موجب ایجاد اثرات مضر در 

 با انواع  هاآنهت جایگزینی لذا عالقه بسیاری ج ،شود

 (.2دارد )های طبیعی وجود نگهدارنده

 یل به دلیرفعال شدن نگهدارنده ها غبا توجه به امکان 

شیمیایی با ترکیبات مواد غذایی، استفاده از  انفعاالت و فعل

ی که شامل عوامل ضد میکروبی هستند بهتر از بندبستههای یلمف

باشد. همچنین با توجه به یمغذاها افزودن مستقیم این مواد به 

 پزشکی ایران یشناسکروبیممجله 

 1335 همن و اسفندب – 2شماره  – 11سال 

www.ijmm.irJournal homepage:  
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وجود سطوح باالی آلودگی در سطح مواد غذایی استفاده از 

 (.3تواند مفید باشد )یمهای ضد میکروبی یلمف

باشد که با ایجاد یمی بندبستهی فعال نوعی بندبسته

تغییرات شیمیایی یا بیولوژیک در محتویات یا فضای داخل 

 (.4دهد )یمی ماده غذایی را افزایش نگهدار زمانمدتی بندبسته

ی ضد هالمیفنگهدارنده های طبیعی که قابلیت استفاده در  از

 هااسانس .(5،4) اشاره نمود هااسانس به توانیم رادارندمیکروبی 

هستند که از اجزای مختلف  بوداریمایعات روغنی  درواقع

ه، دانه گیاهان )گل، شاخه، غنچه، برگ، جوانه، پوست، ریشه، میو

 نام با(. گیاه زنیان 2) ندیآیمی مختلف به دست هاروشبا  (و...

، علفی، سالهکگیاهی است ی ،Trachyspermum ammi یعلم

. این باشدیم یتاهم باجزو خانواده جعفریان و از گیاهان دارویی 

ی، ضد ضدالتهابی، روسیضدواثرات ضد باکتریایی،  گیاه دارای

 .(0-11) باشدیم بخشآرامد و در دهندهنیتسکقارچی، 

ی است که توسط زنبورها از اچسبندهبرموم ماده رزینی 

شود. برموم یمی آورجمعو پوست درختان مختلف  هابرگجوانه 

یدهای فنلیک، اسحاوی مقادیر بسیار باالیی از فالونوییدها و 

 پولن و سایر ترکیبات ارگانیک  ی روغنی،هااسانس، هاواکس

همچنین اثرات ضد باکتریایی، ضد قارچی و التیام زخم باشد. می

 (.0، 11)آن به اثبات رسیده است 

های یلمفهای فعال بر پایه یبندبستهتولید  منظوربه 

از پلی الکتیک اسید استفاده کرد. پلی  توانپذیر میتخریبیستز

 شدهشناختهایمن  عموماًی است که اماده الکتیک اسید

(Generally recognized as safe, GRAS) از مونومرهای  و

بندی منظور بستهتاکنون از آن به شود.ایجاد می الکتیک اسید

(. هدف از این مطالعه 12،4است ) شدهاستفادهپرتقال ماست و آب

های مختلف های پلی الکتیک اسید حاوی غلظتاثر فیلم ارزیابی

، یتوژنزوسنم ستریالی اسانس زنیان و عصاره اتانولی بر موم بر رشد

 پاراهمولیتیکوس ویبریوو  استافیلوکوکوس اورئوس، کلیاشریشیا

 بود.

 هاروشمواد و 

 هیه گیاه و اسانس گیریت

تهیه  1334در سال  زنیان از شرکت پاکان بذر اصفهان

دستگاه  وسیلهبهگردید. اسانس گیری به روش تقطیر با آب 

بات اسانس نیز توسط صورت گرفت. آنالیز ترکیآپاراتوس  کلونجر

ی جرمی سنجفیطدستگاه گازکروماتوگراف مجهز به 

(Thermoquest 2000, Finnigan Mass Lab Group, 

Manchester, U.K) ( 13،1انجام شد.) 

 تهیه عصاره اتانولی برموم

گرم برموم که از یکی از زنبوداری های متعلق به  33میزان 

اتانول حل  تریلیلیم 133در  تهییه شده بود دانشگاه تهران

درجه سلسیوس  43زن مغناطیسی در دمای  همیروگردید و بر 

درجه  13دقیقه قرار داده شد. در ادامه در دمای  33به مدت 

ساعت نگهداری شد. سپس با استفاده از  24سلسیوس به مدت 

 .(14عصاره صاف گردید ) 1کاغذ واتمن شماره 

 (PLA)تهیه فیلم پلی الکتیک اسید 

ابطه با هر حالت، برای تهیه فیلم پلی الکتیک اسید در ر

کلروفرم  تریلیلیم 43اسید به  کیالکتیپلگرم گرانول  1میزان 

ساعت بر روی همزن  8اضافه گردید مخلوط حاصل به مدت 

 انیزن اسانس موردنظرهای غلظت سپس مغناطیسی هم زده شد.

 درصد( و عصاره اتانولی برموم  4/1و  1، 4/3، 3)

دقیقه دیگر  23حاصل  مخلوط اضافه گردید. درصد( 2و  1، 3)

بر روی همزن مغناطیسی قرار گرفت. در پایان با دستگاه 

 12333دقیقه با دور  2( به مدت  Wise 15D, Koreaهموژنایز ) 

های دور در دقیقه یکنواخت گردید. سپس محلول در قالب

ای اتاق زیر ساعت در دم 4ای ریخته شد و به مدت )پلیت( شیشه

های هود شیمیایی نگهداری گردید بعد از تبخیر حالل، فیلم

ساعت در دمای اتاق قرار  24ها جدا و به مدت شده از قالبتهیه

مانده حالل که ممکن بود نقش پالستیسایزری داده شد تا باقی

های پلی کامل حذف شود. بعد از تهیه فیلم طوربهداشته باشد 

های مختلف اسانس زنیان و عصاره اتانولی تالکتیک اسید با غلظ

 (.15،11،4(متر پانچ شد میلی 13هایی به قطر برموم دیسک

 های موردمطالعهمیکروارگانیسم

 یتوژنزنوسلیستریا مهای موردمطالعه شامل میکروارگانیسم

(ATCC 19118) ،لیاشریشیاک (ATCC35218)، 

و  (ATCC 25923) استافیلوکوکوس اورئوس 

 کشت لیوفیلیزه .( بودATCC 43996)  وپاراهمولیتیکوسویبری

شناسی دانشکده گروه میکروب ها ازاین میکروارگانیسم

 دامپزشکی دانشگاه تهران تهیه شد.
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 تهیه میزان تلقیح باکتری

کشت  مطالعه موردهای یباکتربرای تهیه میزان تلقیح 

یل حاوی استر دارپیچدر به لوله ها یکروارگانیسمملیوفیلیزه 

( منتقل شد )در رابطه با BHI brothمحیط آبگوشت قلب و مغز )

درصد کلرید سدیم نیز اضافه  1به محیط  ویبریو پاراهمولیتیکوس

 18سلسیوس به مدت  درجه 34و دو بار متوالی در دمای  گردید(

گرمخانه گذاری شد )زمان گرمخانه گذاری  ساعت

س از کشت دوم مقادیر ساعت بود(. سپ 4 پاراهمولیتیکوسویبریو

لیتر آبگوشت قلب و مغز یلیم 4ی کووت حاوی هالولهمختلفی به 

را در  1/3استریل اضافه شد تا جایی که لوله کووت جذب نوری 

نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر  433 موجطول

(Milton Ray Company, USA)  نشان داد. شمارش تعداد

یتر محیط موجود در لوله کووت با جذب لیلیمباکتری در هر 

نیز با روش رقت سازی سریالی و کشت بر روی محیط  1/3نوری 

BHI Agar  لیتر کووت یلیمصورت گرفت و میزان باکتری در هر

 (.1، 12آمد ) به دست

 تعیین فعالیت ضد میکروبی

 1×413یتر سوسپانسیون باکتریایی که حاوی لیکروم 133

، بر روی محیط مولرهینتون آگار بودیتر لیلیمباکتری در هر 

میکروبی  هایکشتاز انجام  بعد تلقیح و کشت داده شد.

های پلی الکتیک یلمف( که از متریمیلی 13مدوری ) هایدیسک

ی مختلف اسانس زنیان و عصاره اتانولی بر هاغلظتاسید حاوی 

موم در مرکز پلیت حاوی محیط مولر هینتون آگار قرار داده و 

 درجه سلسیوس  34ساعت در  24لیت ها به مدت پ

هاله  صورتبهگرمخانه گذاری شدند سپس ناحیه ممانعت از رشد 

متر یلیم برحسبها با کولیس دیجیتال یلمفشفاف اطراف 

همچنین از پلیت ها پس از  ،(12، 15، 10) گردید یریگاندازه

و  ی صورت گرفتبردارعکسگرمخانه گذاری با دوربین دیجیتال 

 V  (MedCalc Software, Ostend, Belgium)سپس با برنامه

4.1.1.0 Digimizer  متر یلیمقطر هاله عدم رشد بر اساس

 یری گردید.گاندازه

 آنالیز آماری

  SPSS افزارنرمآنالیز آماری با استفاده از 

(SPSS for Windows, Version 16.0. Chicago, SPSS Inc, USA)  با

 ی صورت گرفت.توکطرفه و تست تکمیلی یکآزمون واریانس 

 هایافته

 نالیز اسانس زنیانآ

با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به 

در اسانس زنیان شناسایی  ترکیب مختلف 14سنج جرمی طیف

اساس  نیا برشدند. شامل می آن رادرصد  33/33شد که 

 اسانس شامل تیمول  دهندهلیتشکبیشترین مقادیر 

درصد(  8(، گاما ترپینن )درصد 33/18درصد(، سیمن ) 34/43)

 شدهدادهنشان  1بود. آنالیز کامل ترکیبات اسانس در جدول 

 .است

 به روش تقطیر با آب آمدهدستبهاسانس زنیان  دهندهتشکیلاجزای  :1 جدول
 ردیف نام ماده (%برحسبمیزان ) 

 1 تیمول 34/43 34/22

 2 سیمن 33/18 844/3

 3 گاما ترپینن 33/8 248/11

 4 بتا ترپینن-2 43/3 842/4

 4 کاروول 24/3 134/23

 4 4 ,اتیل فنل-2-متیل ید 4 22/3 411/44

 4 فالندرنبتا  18/3 343/3

 8 میرسنبتا  14/3 428/8

 3 نفالندرآلفا  14/3 124/4

 13 کارواکرول 12/3 234/44

 11 آلفاترپینول 12/3 343/14

 12 ترپینول-4 11/3 434/14

 13 آلفاپینن 33/3 348/4

 14 آلفاترپینن 34/3 424/3

  جمع 33/33 
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 نتایج تعیین فعالیت ضد میکروبی

نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش غلظت اسانس 

ها ( اثر ضد میکروبی فیلم> p 34/3داری )صورت معنیزنیان به

تنهایی اتانولی برموم به اما با افزودن عصاره ،افزایش پیدا کرد

همچنین  (،p >34/3اثر ضد میکروبی مشاهده نگردید ) گونههیچ

فیلم پلی الکتیک اسید فاقد عصاره اتانولی بره موم و اسانس 

های اثر ضد میکروبی برعلیه میکروارگانیسم گونههیچزنیان 

زمان عصاره اتانولی (. استفاده همp>34/3) نداشت موردمطالعه

های موردمطالعه ا اسانس زنیان در رابطه با میکروارگانیسمبرموم ب

(. همچنین در رابطه با فیلم 1 اثر سینرژیستی نشان داد )تصویر

PLA  درصد اسانس زنیان تنها هاله عدم رشد در  4/3حاوی

 (. 2ایجاد گردید )جدول  توژنزنوسیلیستریا مرابطه با 
 

 ی مختلف اسانس زنیانهاغلظتی پلی الکتیک اسید حاوی هالمیفراف ( اطمتریلیمقطر هاله عدم رشد ) -2جدول 

 موردمطالعه هایباکتریو عصاره اتانولی برموم در رابطه با  

)%( لظت اسانسغ )%( غلظت بر موم  زمنوسیتوژنلیستریا  ویبریو پاراهمولیتیکوس اشریشیاکلی استافیلوکوکوس اورئوس   

3 3 3a 3a 3a 3a 

4/3  3 3aB 3aB 3aB 11/23±3/24bA 

1 3 14/33 ±1/34cA 11/84±3/44bB 14/43±1/43 cC 13/44±3/34cD 

4/1  3 33/33± 3/48eA 33/14±3/24fB 24/84±3/32eC 34/43±3/44Ed 

3 1 3a 3a 3a 3a 

4/3  1 13/83±1/34bA 3aB 3aB 11/34±3/44bA 

1 1 24/44±3/44dA 18/44±3/41cB 13/43±3/43dB 24/34±3/83dA 

4/1  1 34/43±3/33efA 31/23±3/84fB 24/83±3/44eC 33/33±3/43efD 

3 2 3a 3a 3a 3a 

4/3  2 12/13±3/11bA 11/43± 3/43bB 11/14±3/24bB 12/33±3/33bA 

1 2 24/43±1/38dA 23/44±3/44eB 21/34±3/42dC 28/14±3/32fD 

4/1  2 34/48±3/44fA 32/33±3/84gB 33/34±3/44fB 43/33±1/44gC 

  باشدمی هاستونتفاوت در  دهندهنشانحروف کوچک متفاوت. 

  باشدمی هاردیفتفاوت در  دهندهنشانحروف بزرگ متفاوت. 
 

 

 

به  شدهاضافهدرصد عصاره اتانولی برموم  1درصد اسانس زنیان و  1در غلظت  موردمطالعه هایباکتریهاله عدم رشد اطراف  -1تصویر 

 (رئوسویلوکوکوس ااستاف .D ویبریوپاراهمولیتیکوس. C اشریشیاکلی. B یتوژنزلیستریا منوس. A) یداسفیلم پلی الکتیک 
 



 1334 بهمن و اسفند▐ 4 شماره 13 سال▐مجله میکروب شناسی پزشکی ایران 

43 

 

ی پلی الکتیک اسید هالمیفنتایج این مطالعه نشان داد که 

 صورتبهحاوی غلظت یک درصد و باالتر اسانس زنیان 

ی توانایی ایجاد هاله عدم رشد در رابطه با تمامی داریمعن

(. بیشترین p < 34/3را داشت ) موردمطالعهی هاسمیکروارگانیم

های موردمطالعه در هاله عدم رشد برای تمامی میکروارگانیسم

درصد اسانس  4/1های پلی الکتیک اسید حاوی رابطه با فیلم

درصد عصاره اتانولی بره موم مشاهده گردید. همچنین  2زنیان و 

به قطر  یتوژنزسنولیستریا مبیشترین هاله عدم رشد در رابطه با 

لیستریا متر مشاهده گردید و مشخص گردید میلی 33/43
ترین باکتری به فیلم ضد میکروبی حاوی حساس یتوژنزمنوس

 بود. اسانس زنیان

 بحث

ها به یلمفهای فعال، استفاده از یبندبستهساس برخی از ا

همراه مواد ضد میکروبی است که باعث محدود کردن یا کاهش 

شود. بسیاری از یمها در سطح مواد غذایی گانیسمیکروارمرشد 

که استفاده از عوامل ضد میکروبی به  انددادهمطالعات نشان 

های یکروارگانیسممی مختلف بر روی بندبستههای یلمفهمراه 

 .(4، 12، 10است ) مؤثرزا یماریب

( بیشترین ترکیبات 2313و همکاران ) Ashrafiدر مطالعه 

 (، پاراسیمن درصد 44) یمولتان به ترتیب شامل اسانس زنی

(. همچنین آنالیز 0( بود )درصد 18) ( و گاما ترپینیندرصد 24)

و همکاران  Mahboubiدر مطالعه  مورداستفادهاسانس زنیان 

دهنده اسانس شامل تیمول یلتشکنشان داد بیشترین ترکیب 

 سیمن -درصد( و او 4/23درصد(، گاما ترپینن ) 3/44)

که بیشترین ترکیبات موجود در یدرحال(. 11( بود )درصد 13)

درصد(،  34/43در این مطالعه شامل تیمول ) مورداستفادهاسانس 

درصد( است. از دالیل  8درصد( و گاما ترپینن ) 33/18سیمن )

به تفاوت در عواملی  توانیم هااسانستفاوت در ترکیب شیمیایی 

گیاه جهت اسانس  ورداستفادهممانند گونه گیاه، سن گیاه، بخش 

گیری، منطقه جغرافیایی رشد گیاه، نوع خاک، شرایط آب و 

 نحوه اسانس گیری و ... اشاره نمود هوایی، زمان برداشت،

ی لنفیک ترکیب  عنوانبه(. غنی بودن اسانس از تیمول 2، 13) 

 تواند دلیل اصلی اثر ضد میکروبی قوی اسانس باشد.یم

Erdohan  ( اثر فیلم 2313)و همکارانPLA  حاوی

استافیلوکوکوس ی مختلف عصاره آبی برگ زیتون را بر هاغلظت
نشان داد که  هاآننتایج تحقیق  قراردادند موردمطالعه رئوسوا

اثر  گونههیچیی تنهابهمشابه مطالعه ما فیلم پلی الکتیک اسید 

و  mg/film disk 3/3ولی با افزودن میزان  ،ضد میکروبی ندارد

mg/film disk 4/4 23/14و  13/3عدم رشدی به میزان  هاله 

 (.12به ترتیب ایجاد گردید ) متریلیم

( نیز بر روی اثرات ضد 2314و همکاران ) Jahaniمطالعه 

میکروبی فیلم ژالتین حاوی اسانس زنیان با روش انتشار دیسک 

ی گرم مثبت هایباکترنشان داد که فیلم مذکور هم بر روی 

( و ئوسواستافیلوکوکوس ارو  باسیلوس سوبتیلیس) عهموردمطال

سودوموناس و  اشریشیاکلی)گرم منفی  هایباکتریهم 
گرم مثبت  هایباکتریولی اثر آن بر روی  ،است مؤثر( آئروژینوزا

 (.21دارد )بیشتر است که با نتایج مطالعه حاضر نیز تطابق 

 González ( 2313و همکاران )ی ضد میکروبیهایژگیو 

اسید و پروتئین سویا حاوی تیمول را  کیالکتیپلفیلم ترکیبی 

 ایشیاشر ،ساکارومایسس سرویزیه، آسپرژیلوسی هاگونهعلیه 
با استفاده از روش انتشار دیسک  استافیلوکوکوس اورئوسو  کلی

بررسی کردند و مشخص نمودند فیلم حاوی تیمول دارای اثر ضد 

نتوانست  کهدرحالی ،دارد لعهموردمطامیکروبی بر روی دو باکتری 

ایجاد  موردمطالعههاله عدم رشدی اطراف کپک و مخمر  گونههیچ

 Gonzálezمطالعه دالیل مشابه بودن نتیجه  از (.15کنند )

به باال بودن میزان تیمول در اسانس  توانیمحاضر  بامطالعه

 مورداستفاده در مطالعه حاضر اشاره نمود.

Salmieri ( اثر فیلم2314و همکاران ) های پلی الکتیک

سلولز و اسانس پونه کوهی را بر روی رشد  اسید حاوی نانو

در سبزیجات مطالعه نمودند. نتایج مطالعه  یتوژنزلیستریا منوس

شده بندیهای بستهدر سبزی لیستریاها نشان داد که شمارش آن

طور سلولز و اسانس پونه کوهی به حاوی نانو PLAهای با فیلم

گروه  هایسبزی( نسبت به شمارش آن در >p 34/3داری )یمعن

 حاوی نانو PLA هایفیلم با شدهبندیبسته هایسبزیکنترل و 

 (.4سلولز فاقد اسانس پونه کوهی کمتر بود )

در این مطالعه نیز مشابه مطالعات قبلی بیشترین هاله عدم 

وس استافیلوکوکو  یتوژنزلیستریا منوس هایباکتریرشد اطراف 
مشاهده گردید و کمترین هاله عدم رشد در اطراف  اورئوس

مشاهده شد  ویبریو پاراهمولیتیکوسو  اشریشیا کلی هایباکتری

بر طبق این نتایج اثر ضد میکروبی فیلم پلی الکتیک اسید حاوی 

 گرم مثبت نسبت به  هایباکتریاسانس زنیان بر روی 

 ( بیشتر بود.>34/3pداری )طور معنیهای گرم منفی بهباکتری

طور که بیان شد در اکثر مطالعات اثر ضد میکروبی همان

مثبت نسبت به باکتری گرم منفی  گرم یهایباکتربر  هااسانس
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موجود در خارجی  یوجود غشا تواندیمبیشتر بود که علت آن 

محتوی لیپوساکاریدهای  باشد که گرم منفی یهایباکتر

 (.21) باشدمیاست،  دوستآب

مطالعات مختلفی نیز در رابطه با اثرات ضد  اکنونت

و  Siliciازجمله میکروبی عصاره اتانولی برموم صورت گرفته 

دادند که عصاره اتانولی برموم اثرات ضد  ( نشان2334همکاران )

استافیلوکوکوس )ی های گرم مثبت وکسی بر کداریمعنمیکروبی 
گرم  هایتریباککه اثرات آن بر  هرچند( داشته است اورئوس

( ناچیز بوده است سودوموناس آئروژینوزا واشریشیاکلی منفی )

( نشان داد که میزان 2334و همکاران ) Uzel مطالعه (.22)

گرم  هایباکتریحداقل بازدارندگی عصاره اتانولی برموم برای 

 واشریشیاکلی، سالمونال تیفی موریوم ) موردمطالعهمنفی 
گرم مثبت  هایباکتریبیشتر از  راتبمبه( سودوموناس آئروژینوزا

 ورئوس ومیکروکوکوس لوتئوس، استافیلوکوکوس ا)مانند 
و همکاران  Abdulkhani(. 23( بود )استرپتوکوکوس سوبرینوس

با  شدهدادهی پلی الکتیک اسید پوشش هالمیف( نیز اثر 2314)

باسیلوس عصاره اتانولی برموم را بر  تریلیلیم 4-23مقادیر 
سالمونال ، باسیلوس سرئوس، رئوسواستافیلوکوکوس ا یس،آنتراس
نشان  هاآننتایج مطالعه  .را ارزیابی نمودند اشریشیاکلیو  انتریکا

ی مذکور توانایی ایجاد هاله عدم رشد اطراف هالمیفداد که 

 هایفیلمولی  ،را داشتند موردمطالعهگرم مثبت  هایباکتری

گرم منفی هاله عدم  هایباکتریمذکور نتوانست در رابطه با 

دالیل تفاوت در نتایج مطالعه حاضر  از (.11رشدی ایجاد نمایند )

ی هاغلظتبه کمتر بودن  توانیمبا مطالعاتی که بیان گردید 

عصاره اتانولی برموم و همچنین استفاده از عصاره اتانولی برموم 

علت  نیهمچن فیلم در مطالعه حاضر اشاره نمود. در داخل

به تفاوت در ترکیب شیمیایی  توانیمدر نتایج مطالعات  اختالف

ی آن آورجمعو زمان  مورداستفادهبرموم که به ترکیب گیاهان 

 جهیدرنتبستگی دارد که سبب ایجاد تفاوت  زنبورعسلتوسط 

زمانی که عصاره اتانولی برموم همراه  کنیل مطالعات مختلف شود.

ضد میکروبی فیلم را با اسانس زنیان استفاده شد توانست اثر 

 افزایش دهد.

 با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه آزمایش فیلم 

با  توأمیی و یا تنهابهپلی الکتیک اسید حاوی اسانس زنیان 

یایی ضد باکترداری دارای اثر یمعن صورتبهعصاره اتانولی برموم 

درصد و باالتر اسانس برای تمام  1ی هاغلظتدر 

را داشت. با توجه به مشکالت  موردمطالعهای هیکروارگانیسمم

های حاصل از مواد نفتی و یبندبستهمحیطی حاصل از یستز

 هایباکتریکاهش خطرات احتمالی حاصل از  منظوربههمچنین 

های پلی الکتیک اسید حاوی یلمفتوان از یمزای غذازاد یماریب

رموم جهت یی یا همراه با عصاره اتانولی بتنهابهاسانس زنیان 

 ی مواد غذایی بهره برد.بندبسته

 تقدیر و تشکر

 آموختهدانشویسندگان از آقای مهندس جابر حسین زاده ن

کارشناسی ارشد دانشکده صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران 

 .رادارندبابت تهیه برموم کمال تشکر و قدردانی 

 تعارض منافع

ران شناسی پزشکی ایین نویسندگان و مجله میکروبب

 تعارض منافعی وجود ندارد. گونههیچ
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