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 مقاله پژوهشي 

  O157: H7 یاکلیاشرش هیعل يرازیش شنیاسانس آو ونینانوامولس یکروبیضدم اثرات
  

  ٥يم شهابينس، ٤مهرداد فروغ، ٣*يمهران مراد، ٢کين تاجيحس، ١ياله معصوميول
 

  03/06/1395تاریخ پذیرش  06/03/1395تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

ت. اس ییمنتقله از مواد غذا ییاین عوامل باکتریترمهماز  یکیوان بوده و ین انسان و حیمشترك ب يزايماریب يباکتر O157: H7یاکلیاشرش: هدف و زمينهپيش
 ریش ییو مدل غذا یشگاهیآزما طیدر مح O157: H7یاکلیاشرش هیعل يرازیش شنیاسانس آو ونینانوامولس ییایضدباکتر اتیخصوص یبررس باهدف همطالع نیا

  . دیانجام گرد زهیپاستور
 يهایژگی. وقرار گرفت موردبررسی کینامیاندازه ذرات با استفاده از روش پراکنش نور د نیانگیو م هیاسانس به روش برگشت فاز ته ونینانوامولس: مواد و روش کار

 طیدر مح يمرگ باکتر یرسم منحن و یحداقل غلظت کشندگ، یرندگحداقل غلظت بازدا، انتشار در فاز بخار، به روش انتشار در آگار ونینانوامولس یکروبیضدم
  . دیگرد نییتع قهیدق 60و  45، 30، 15، صفری، در فواصل زمان) یدرصد چرب 2/3و  5/1زه (یپاستور ریو ش BHIکشت 

و در روش انتشار در فاز بخار صفر  متریلیم 74/8 ±4/0، رشد در روش انتشار در آگار يمهار يمتوسط قطر هاله .شد نانومتر 5/66، ن اندازه ذراتیانگیم: هاافتهي
و  01/0، 1/0. اثرات سه رقت دیگزارش گرد تریلیلیم در تریکرولیم 2500 یحداقل غلظت کشندگ و ممانعت از رشدحداقل غلظت  نید. همچنیگزارش گرد

از  یتمیلگار کلیس 6باعث کاهش  قهیدق 60در  01/0و  1/0که رقت  شد نشان دادو  یبررس براث BHI طیدر مح يمرگ باکتر زانیبر م ونینانوامولس 001/0
باً یتقر یچربدرصد  2/3با  زهیپاستور ریدر ش و یتمیلگار کلیس 5/3 یبیتقر کاهش باعث یدرصد چرب 5/1زه یپاستور ریدر ش، اشاره شده يهارقت. دیگرد يباکتر

  .دیمشاهده گرد هايدر تعداد باکتر یتمیلگار کلیس 5/2کاهش  رقتدر هر سه 
 توانیم، ونینانوامولس هیته ندیآفر يسازنهیکه در صورت به دیرس جهین نتیبه ا توانیم، مطالعه نیدر ا آمدهدستبه جیبا توجه به نتاي: ريگجهيبحث و نت

  .بهره جست یکروبیم در کنترل عوامل یمناسب طوربهش روازاین
 کروبی. ضد ميرازیش شنیاسانس آو، ونینانوامولس، O157: H7یاکلیاشرش: هادواژهيکل

  
 ١٣٩٥ مهر، ٦٠٨-٦١٧ ص، هفتم شماره، يست و هفتمبدوره ، يهارومي پزشکمجله 

  
  044-31942559تلفن:  یپزشکه، دانشکده دامیه، دانشگاه ارومیاروم :آدرس مکاتبه

Email: m.moradi@urmia.ac.ir 

  
  مقدمه

 يهاینگرانن تریمهماز  یکی ییمواد غذا یکروبیم یآلودگ
 يبرا یمنبع مهم عنوانبها است و غذا یدر دن یبهداشت عموم

رود. یمبه شمار  يجاد خسارات اقتصادیانسان و ا يماریب
ن انسان و یمشترك ب يزايماریب يباکتر O157: H7یاکلیاشرش

با  يماریب عامل ییاین عوامل باکتریترمهماز  یکیوان بوده و یح
از شکل بدون  ییزايماریف بیآب است که ط منشأو  ییغذا منشأ

                                                             
 رانيه، ايه، ارومي، دانشگاه ارومي، دانشکده دامپزشکييمواد غذا يفيارشد بهداشت و کنترل ک يآموخته کارشناسدانش ١
 رانيه، ايه، اروميدانشگاه اروم ،ي، دانشکده دامپزشکييمواد غذا يفياستاد گروه بهداشت و کنترل ک ٢
 مسئول) يسندهيران(نويه، ايه، ارومي، دانشگاه ارومي، دانشکده دامپزشکييمواد غذا يفيار گروه بهداشت و کنترل کياستاد ٣
 رانيه، ايه، ارومي، دانشگاه اروميميه، دانشکده شيتجز يميش يدکتر يدانشجو ٤
 رانيه، ايه، ارومي، دانشگاه ارومي، دانشکده دامپزشکييمواد غذا يفيارشد بهداشت و کنترل ک يآموخته کارشناسدانش ٥

جاد یک را ایک اورمیتیا اسهال تا سندرم کشنده همولیعالمت و 
 در ییاز مصرف مواد غذا یناش یاکلیاشرش ییزايماریکند. بیم

انسان اغلب مربوط به مصرف گوشت گاو آلوده و کامل پخته نشده 
ر یپن، هزیرپاستوریر غیش ي،ن باکتریانتقال ا يهاگر روشیاست. از د

گسترده و  مؤثراستفاده  باوجود .)4(است ر خام و کره یحاصل از ش
 يبرا کیکروب سنتتیبات ضدمیو ترک ییایمیش يهادارندهنگهاز 

ن یاثرات سوء ایی، زا در مواد غذايماریباز رشد اجرام  يریشگیپ
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 هانآزا توسط و سرطان ید مواد سمیبات بر سالمت انسان و تولیترک
 .)26( ا استیدر دن یبهداشت عموم انیمتصدهمچنان دغدغه همه 

هستند که  یعیکروب طبیمبات ضدیترک یاهیگ يهااسانس
 يهايباکتر هیعل یعیوس طوربه هاآن یکروبیات ضدمیخصوص

 .)25( قرار گرفته است موردمطالعه ییمواد غذا يزا و فسادزايماریب
 یکیان یره نعناعیو متعلق به ت يادرختچه یاهیگ ي، رازیشن شیآو

 دارد. یاست که گستره جهان یاهیگ يهاخانوادهن تریبزرگاز 
، متریسانت 40-80به ارتفاع  یه چوبیدر پا ییهابوتهبا ، ایپا یاهیگ

وست پ يد و معطر و دارایل به سفیسبز متما، نه پوشیگرد، پرساقه
وان عنبهی، سنت طوربهاه یگ از د است.یل به سفیمتما يخاکستر

اه معطر ین گیا شود.یماستفاده  ییدر مواد غذا یو چاشن یافزودن
پاکستان و ، رانیا يمناطق گرم کشورها یبوم ییایجغراف ازنظر

ته و ران انتشار داشیدر ا یعیاه به نسبت وسین گیافغانستان است. ا
شود. یمده یران دیا یجنوب و جنوب شرقي، مرکز يهابخشدر 

از  یک، ییفنل یبات مونوترپنیداشتن ترک دلیل، بهاهین گیاسانس ا
و  یدانیاکسیت آنتیبا خاص یاهیگ يهااسانس نیمؤثرتر

 یکیو فارماکولوژ ییایمیش ازلحاظرود. یمبه شمار  یکروبیضدم
، . طبق اطالعات موجود)18,23(دارد  یشن باغیبه آو يادیشباهت ز
مول و کارواکرول یاز ت ییدرصد باال يحاوي، رازیشن شیاسانس آو

ند دار ییایو ضدباکتر یت ضدقارچیخاص، باتین ترکیاست که ا
)19( .  

ن ییت پایحالل، شوندیماضافه  ییکه به مواد غذا یزمان هااسانس
 ازجمله ییبات غذایبه ترک هاآنک یدروفوبیدر آب و اتصال ه هاآن

 يهاروشگردد. یم هاآنت یباعث کاهش فعال، نیو پروتئ یچرب
ن کاهش انجام گرفته شده است که یاز ا يریجلوگ يبرا یمختلف

ون یکرو و نانوامولسید میون و تولیتوان به انکپسوالسیم هاآن ازجمله
ات بیباعث کاهش اثرات سوء ترک هاشرو این ازاشاره نمود. استفاده 

  .)25( گرددیم ییع مناسب اسانس در ماده غذایز توزیو ن ییغذا
نانومتر  100ز در حدود یبا ذرات ر یونیاز امولسی، منابع علم در

 عنوانبه اسانس ونیکنند. نانوامولسیماد یون یتحت عنوان نانوامولس

 خاطر به یژگیو نیا باشد.یم مطرح خوب کروبیضدم بیترک

است  يباکتر با تماس اسانس سطح شیافزا و اندازه ذرات کاهش
 یکروبیت ضد میون با خاصیستم امولسیبه س یابی. جهت دست)11(

ن ویامولس: از فراهم شودید حداقل دو نیبا، هاونیخوب در نانوامولس
 يدار باشد و دارایپا یکیزیف ازنظر يد در طول مدت نگهداریبا

ون به دو روش با ی. نانوامولس)7(باشند  مؤثر یکروبیت ضد میخاص
باال از  يشود. در روش با انرژیمد یباال تول ين و انرژییپا يانرژ

زاتور استفاده یکاتور و هموژنیسون ازجمله یکیمکان يهاروش
                                                             

1 Pharmacia 

و ارزان بودن  یسادگ دلیلبهن ییپا يبا انرژ يهاروشگردد. یم
به  ونید نانوامولسیتول يهاروشاز  یکیهستند.  موردتوجهار یبس

   .)12(روش برگشت فاز است ، نییپا يروش انرژ
کنندگان به مصرف یآگاه شیبا توجه به افزا، ریاخ يهادر سال

 یعیکروب طبیضدممواد یی، مواد غذا یمنیت و ایفیک يهاجنبه
 لیلدبه یاهیبات گیگر ترکیاسانس و د اند.قرار گرفته  موردتوجه

یی، ایمیبات شیمشابه با ترک یبودن و نداشتن اثرات سم یعیطب
، کروبیبات ضدمیترکدر رابطه با قرار گرفته است.  موردتوجهشتر یب

لظت غ شیباعث افزا تواندیمون یه نانوامولسیون و تهیوالسانکپس
ن مطالعه ی. لذا ا)8( در غذا شود یستیت زیفعال يدارا باتیترک

ون اسانس ینانوامولس ییایضد باکتر يهایژگیو یبررس باهدف
در  یلاکیاشرش هیعل برگشت فازبه روش  شدههیته يرازیشن شیآو

 یموردبررسمتفاوت  یزه با چربیر پاستوریو ش یشگاهیط آزمایمح
  قرار گرفت.

  
  مواد و روش کار

 و پسراز یدر ش ياز عطار يداریپس از خر يرازیشن شیاه آویگ
با آب با استفاده از دستگاه  ریاسانس آن به روش تقط، ییاز شناسا

توسط پودر سولفات  يریگپس از آب. )18د (یگرد هیکلونجر ته
 يهاشهیشگراد در یدرجه سانت 4 يدر دما، ل کردنیم و استریسد

  د.یگرد ينگهدار رنگ رهیتدار بمخصوص در
  :يباکتر يسازه و آمادهيته

 ونیاز کلکس  ATCC 25922 O157: H7 یاکلیاشرش يباکتر
 یدامپزشک دانشکده ییل مواد غذاکنتر و بهداشت بخش یکروبیم

 ماده يمحتو داردانه وبیوتیدر کرا افت ویه دریاروم دانشگاه
 اءیاح .گرددیم ينگهدار گرادیسانت درجه -70 يدما در دارندهنگه

 مطابقبراث  BHIکشت  طیمح داخل و يابه روش دومرحله يباکتر

به دست آوردن تعداد  يبراد. یگرد انجامCLSI روش استاندارد 
 نانومتر با 600 موجطولدر  يجذب نور نییاز روش تع يباکتر

استفاده انگلستان  1ایساخت شرکت پارماس اسپکتوفوتومتر دستگاه
  .)24(د یگرد

  :ونيه نانوامولسيته
و بر اساس  EPIا یبه روش برگشت فاز  يسازونیاز روش امولس

) نانو 2015توسط دوراته و همکاران ( شدهارائهون یفرموالس
ه ک ترتیباینبهگردد. یم ياتاق نگهدار يه و در دمایون تهیامولس

 در دور 800دور با دارمگنت همزن از با استفاده، 20 نیتوئ و اسانس

م فسفات یبافر سد سپس .شد زده هم قهیدق 30 مدت به قهیدق
)7=pH ،mM 5( آن به قهیدق در تریلیلیم 5/3ان یجر سرعت با 
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 قهیدق 60 مدتبه قهیدق در دور 800 سرعت با شد. مخلوط افزوده

د. یگرد ياتاق نگهدار يدر دما شدههیتهمحلول  .شد زده هم
اه با استفاده از دستگ، ونیع ذرات نانوامولسیاندازه و توز يریگاندازه

 1نسترومنتیساخت شرکت مالورن ا DLSنور  یکینامید یپراکندگ
  ).11د (ین گردییدر روز صفر تع ZEN1600انگلستان و شماره مدل 

 
  :ونينانوامولس ييايات ضد باکتريخصوص يابيارز

 ط جامد بهيدر مح ييايات ضد باکتريخصوص يابيارز

  :انتشار در آگارروش 
در هر  يباکتر 610ح یبا دوز تلق يتر باکتریکرولیم 100زان یم

 يسک کاغذیآگار کشت و سپس د BHIتر به روش سواب در یلیلیم
ار ت قریسطح پل يط روین و در شرایرا در فواصل مع يمتریلیم 6

درصد و  5اسانس ، تر از اسانس خالصیکرولیم 20داده و به مقدار 
به آن اضافه و پس از  يرازیشن شیون اسانس آوینانو امولس

قطر ، ساعت 24گراد به مدت یدرجه سانت 37 يون در دمایانکوباس
د یگرد يریگاندازه یتالیجیس دیبا کول شدهلیتشکمتر) یلیهاله (م

)6(.  
  

 :٢انتشار در فاز بخار روش
در هر  يباکتر 610ح یبا دوز تلق يتر باکتریکرولیم 100زان یم

 تریلیلیم 5/0سپس ، آگار کشت BHIتر به روش سواب در یلیلیم
 کیخته و یت ریمرکز درب پل یقسمت داخل يمه مذاب رویآگار ن

ت قرار یآگار داخل درب پل يرا رو يمتریلیم 6عدد کاغذ بالنک 
شن یون اسانس آوینانوامولس، تر از اسانس خالصیکرولیم 20داده و 

 37 يون در دماید. پس از انکوباسیگردکاغذ اضافه  يرو يرازیش
ل یتشکمتر) یلیقطر هاله (م، ساعت 24گراد به مدت یدرجه سانت
 .)15(اندازه گرفته شد  یتالیجیس دیشده با کول

 
  :عيط مايدر مح يکروبيات ضدميخصوص يابيارز 

  :٤MBCو  ٣MICن ييتع 
شن یون اسانس آوینانوامولس MBCو  MICن ییتع يبرا

و  ياخانه 96ت یلوشن با استفاده از پلیکرودایاز روش مي، رازیش
از  قبل ساعت 18، موردنظر يباکترد. یگرداستفاده  CLSIروش 
 درجه 37 در و شد داده کشت براث BHI طیمح در تست انجام

 يهاون (رقتیمختلف نانوامولس يهارقت .دیگرد انکوبه گرادیسانت
ه یتر) تهیلیلیکروگرم بر میم 50000، 25000، 6250، 3125

                                                             
1 Malvern Instrument 
2 Vapor phase diffusion tests 
3 Minimum Inhibitory Concentration 

 5 نیتوئ با استفاده از اسانس مختلف يهان رقتید. همچنیگرد

کروگرم بر یم 50000، 25000، 6250، 3125 يهادرصد (رقت
ط کشت یتر محیکرولیم 160، ه شد. در هر چاهکیته تر)یلیلیم

تر از یکرولیم 20ل اضافه (حداقل سه تکرار) و سپس یبراث استر
تر یلیلیدر هر م يباکتر 710ح آنیساعته (که دوز تلق 18 يباکتر

مختلف  يهاتر از رقتیکرولیم 20باشد) به آن اضافه شد. سپس یم
ها ک از چاهکیبه هر  يرازیشن شیون اسانس آویاسانس و نانوامولس

 قهیدق در دور 250 با هیثان 30 مدت ها بهتیکروپلیاضافه شد. م

انکوبه  گرادیسانت درجه 37 در ساعت 24 مدت به ک  و سپسیش
با  يزیآمرنگی، از روش چشم MBCو  MICن ییتع يشد. برا
 .)24(درصد و کشت و شمارش استفاده شد  01/0ن یرزازور

  :براث طيدر مح يزمان مرگ باکتر يمنحن
 ینابودکنندگ سرعت و یکشندگ اثرات یبررس يبرا

 1و   BHIبراث طیمح تریلیلیم 8، شیآزمالوله 3 در، ونینانوامولس
در  يباکتر 710ح یساعته (دوز تلق 18 يباکتر کشت از تریلیلیم
 محلول از تریلیلیم کی افزودن با سپس د.یح گردیتلق )تریلیلیم

ه شد. یته 001/0و  01/0و 0/ 1 يهارقت، هالوله به ونینانوامولس
اسانس  يک لوله حاویون و یفاقد نانوامولس کنترل عنوانبه ک لولهی

 گرادیسانت درجه 37 در هالوله درصد در نظر گرفته شد. سپس 5

، 30، 15، صفر یزمان فواصل در و دیگرد قه انکوبهیدق در 150دور  با
به  يسازو رقت يبردارها نمونهاز لوله هرکدام قه ازیدق 60و  45

 يهاتیپل در و درصد انجام 1/0در داخل آب پپتونه  5ییتادهروش 
 هاطیشد. سپس مح داده یکشت خط آگار  BHIکشت طیمح يحاو

 نیبعدازا د.یگرد انکوبه ساعت 24 مدت به گرادیسانت درجه 37 در
 يباکتر مرگ زمان یمنحن و زنده شمارش يهايباکتر تعداد مدت
 . )14(د یگرد رسم

  :گاو زهيپاستور ريش در مرگ يمنحن رسم
 بازار از یدرصد چرب 2/3و  5/1 یچرب درصد با زهیپاستور ریش

 يبرا خوبیبه و ط رساندهیمح يدما به، استفاده از قبل و يداریخر
 سرعت و یکشندگ اثرات یبررس يبرا  .شد همگن یچرب اختالط

 1و  ریتر شیلیلیم 8، شیآزما لوله 3 در ونینانوامولس ینابودکنندگ
در  يباکتر 710ح یساعته (دوز تلق 18 يباکتر کشت از تریلیلیم
 محلول از تریلیلیم کی افزودن با سپس د.یح گردیتلق )تریلیلیم

ک یه شد. یته 001/0و  01/0و 1/0 يهارقت، هالوله به ونینانوامولس
 5اسانس  يک لوله حاویون و یفاقد نانوامولس کنترل عنوانبه لوله

 با گرادیسانت درجه 37 در هالوله درصد در نظر گرفته شد. سپس

4 Minimum Bacterocidal Concentration 
5 Ten-fold 
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، 30، 15، صفر یزمان فواصل در و دیگرد قه انکوبهیدق در 150دور 
به  يساز و رقت يبردارها نمونهاز لوله هرکدام قه ازیدق 60و  45

 در و شد درصد انجام 1/0در داخل آب پپتونه  ییتادهروش 

 هکشت داد آگار یکانگ مک تولیسورب کشت طیمح يحاو يهاتیپل
 انکوبه و ساعت 24 مدت به گرادیسانت درجه 37 در هاتیشد. پل

 مرگ زمان یمنحن و زنده شمارش يهايباکتر تعداد مدت نیبعدازا

  .)1(د یگرد رسم يباکتر
  :يآمار کار روش

 اطالعات د.یگرد انجام تکرار سه در حداقل هاشیآزما

 GraphPad(version 5.00 forافزار نرم توسط، آمدهدستبه

Windows, GraphPad Software, San Diego California 

USA)  زیآنال روش با انسیوار لیتحل گرفت. قرار تحلیلوتجزیهمورد 
 Newman-Keuls postسه چندگانه یمقا تست و طرفهکی انسیوار

 د.یگرد محاسبه یتمیلگار صورتبه هايباکتر گرفت. تعداد صورت
  
  هايافته

  :ونين اندازه ذرات نانوامولسييتع
 شنیآو اسانس ونینانوامولس ذرات محلول اندازه نیانگیم

 د.یگزارش گردنانومتر  5/66، د ماتیشده به رنگ سفهیته يرازیش
 عیتوزون و نمودار یاز محلول نانوامولس ياب نمونهیترتبه، 2 1شکل
  .هددیرا نشان م يرازیشن شیون اسانس آوینانوامولس ذرات ياندازه

 

  
  ازف برگشت روش به شدههیته ونینانوامولس محلول :)۱( شکل

 

 
 .يرازیشن شیاسانس آو ونیذرات نانوامولس عیاندازه و توز :)۲( شکل

  
  :ونينانوامولس ييايترباک ضد اتيخصوص

  :روش انتشار در آگار
 روش O157: H7یاکلیاشرش  يباکتر رشد يمهار يقطر هاله

 درب یترتو به يریگاندازه بخار فاز انتشار روش وآگار  در انتشار

، آگار در انتشار روش . درشده استآورده  2و  1 يشماره ولاجد

ده مشاه يباکتر يون روینانوامولس اثربخشیدر  يداریتفاوت معن
، رفتیانتظار م کهچنانآن بخار فاز انتشار روشدر  د.ینگرد

 یبکرویچ اثر ضدمیه، دار خودت پوششیماه دلیلبهون ینانوامولس
  نداشت. موردمطالعه يباکتر يرو

  
 آگار در انتشار روش در شده لیتشک متر)یلی(م هاله قطرمتوسط : )۱جدول(

  يرازیشن شیآو ونیدرصد                      نانوامولس 5خالص                            اسانس اسانس                              ينوع باکتر      

  O157: H7           3/0±86/15         4/0±74/8      3/0±72/9 یکل ایاشرش
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  بخار فاز انتشار روش به شده لیتشک) متریلیم( هاله قطرمتوسط : )۲جدول(

  درصد 5اسانس           خالص                     ون                            اسانسینانوامولس                                             ينوع باکتر
  صفر                                54/27 ± 4/0صفر                                                                               O157: H7 یکل ایاشرش

  
ص و خالاسانس  یکروبیضدم تیخصوص یابیارز از حاصل جینتا

 O157: H7یاکلیاشرش هیعل MBCو  MICون به روش ینانوامولس
آورده شده ، 3 يدر جدول شماره لوشنیکرودایبا استفاده از روش م

 کروب اسانسین اثرات ضدمیب يداریتفاوت معن، ن روشیاست. در ا

و  MICج یکسان شدن نتاید. علت یون مشاهده نگردیو نانوامولس
MBC  س اسان یمتوال يهارقت اد رقتیفاصله ز دلیلبهممکن است

  ون است.یا نانوامولسیو 

 
 )MBC( یکشندگ غلظت حداقل و) MIC( رشد از ممانعت غلظت حداقل جینتا: )۳جدول(

  ينوع باکتر
 

  O157: H7 یکل ایاشرش

  )تریلیلیمکروگرم در یون (مینانوامولس )                   تریلیلیمکروگرم در یخالص (م اسانس

MIC                           MBC    
2500                         2500  

MIC                          MBC  
2500                        2500  

  
  : براث BHI طيدر مح يدو باکتر مرگ يمنحن

 O157: H7یاکلیاشرش يمرگ باکتر یمنحن 5و  4، 3شکل 
ون اسانس در یمختلف نانوامولس يهادر مجاورت اسانس و غلظت

ر یش، براث BHI  ط کشتیب در محیترتقه بهیدق 60 زمانمدت
درصد  2/3زه گاو یر پاستوریوش یدرصد چرب 5/1زه گاو یپاستور

 يهسه نمونیدر مقا يدهد. با توجه به رفتار باکتریرا نشان م یچرب
 يباکتر يدرصد 100باعث کاهش  01/0و  1/0 يهارقت، کنترل

ن در یشود. همچنیم براث BHI ط کشتیقه اول در محیدق 15در 
کل یس 5/0ش از یابتدا باعث کاهش ب 001/0رقت ، طین محیا

ان با نمونه کنترل نش يداریتفاوت معن بعدازآن یشده ول یتمیلگار

ون با یاثر نانوامولس، 4با توجه به شکل شماره  ).  P 05/0نداد (
 O157: H7 یکل ایاشرش يبر باکتر 001/0و  01/0، 1/0 يهارقت

(کاهش  يدیوسیاثر باکتر يدارا، 5/1 یر با درصد چربیط شیدر مح
ن سه یاند و ابوده ي) بر باکتريباکتر یتمیکل لگاریس 3ش از یب

اثر  5). شکل  P 05/0باهم نشان ندادند ( يداریرقت تفاوت معن
ر یش طیدر مح موردنظر يون با سه رقت متفاوت بر باکترینانوامولس

ون باعث یاست. سه رقت نانوامولس یدرصد چرب 2/3 يزهیپاستور
 ن سه رقتیاند و اشده يباکتر یتمیکل لگاریس 2ش از یکاهش ب

  ).05/0 Pباهم نداشتند ( يداریتفاوت معن

  
 

 
  يرازیشن شیون اسانس آویمار با نانوامولسیبراث در ت BHIط یدر مح یا کلیاشرش يمرگ باکتر یمنحن :)٣شکل (
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  يرازیشن شیون اسانس آویمار با نانوامولسیدر ت یدرصد چرب 5/1زه یر پاستوریدر ش یا کلیاشرش يمرگ باکتر یمنحن :)٤شکل (

  
 

 
  يرازیشن شیون اسانس آویمار با نانوامولسیدر ت یدرصد چرب 2/3زه یر پاستوریدر ش یا کلیاشرش يمرگ باکتر یمنحن :)٥شکل (

  
  گيرينتيجهبحث و 

ر د يداریپا، باشدتر ون کوچکیقطرات نانوامولس يهرچه اندازه
عامل  نتریمهمابد. ییش میشدن افزا ياا خامهیون یمنتاسیبرابر سد

ش یباشد که با افزاینگ میپنیاستوالد را، ونینانوامولس يداریناپا
 ياجزا یکیزیابد. خواص فییغلظت سورفکتانت کاهش م

وش ر، نوع سورفکتانت و غلظت آن، ونینانوامولس يدهندهلیتشک
در حفاظت  ینقش مهم يسازرهیط ذخیشراي، سازآماده

که پنگ  يامطالعهدر  .)10(نگ دارد یپنیون از استوالد راینانوامولس
 ییایضد باکتر يهاتیفعالو  يماندگار يداریو همکارانش در مورد پا

رفته زاسون انجام گیکروفلودیه شده به روش میپوزوم اوژنول تهینانول
نانومتر  6/58±4/3متوسط  طوربه آمدهدستبهاندازه ذرات ، است
گان و همکاران در مورد یکه توسط رامال يگرید ی. در بررس)16(شد

عامل  يهاپالنکتون يون بر روینانوامولس یکروبیخواص ضد م
، شد کنند انجامیملم یوفید بیکه تول ییهاسمیارگانو  یدگیپوس

. )17(نانومتر گزارش شد  308ه شده یون تهینانوامولساندازه ذرات 

خواص  يانا و همکارانش که رویانجام شده توسط سارا یدر بررس
روتئوس ه پیپتوس بر علیون اسانس اکالینانوامولس ییایضد باکتر

 ورطبهه شده یون تهیس انجام شد اندازه ذرات نانو امولسیلیبرایم
ه شده ی. تفاوت در اندازه ذرات نانو ته)20( نانومتر شد 20متوسط 

 فاز ییایمیکوشیزیخواص ف، دیتول يهاروشبه علت تفاوت در انواع 
  باشد. یمثابت  پراکنده و فاز

 ونینانوامولس و اسانس توسط شده لیتشک يمهار يهاله قطر
 فاز بخار انتشار و انتشار در آگار به دو روش يرازیشن شیآو اسانس

 يریگبه روش انتشار در آگار اندازهO157: H7 یکل ایه  اشرشیبر عل
و همکارانش در مورد  یکه توسط فاضل يامطالعهدر  .)1شد (جدول 

ه یبر عل يرازیشن شیو آو یرانیسماق ا یکروبیضدماثرات 
قطر هاله ممانعت رشد ، منتقله از غذا انجام گرفت يهايباکتر
 22و  10ترتیب، بهسک و فاز بخار یبه روش د یاکلیاشرش يباکتر

 5ون با اسانس یسه نانوامولسیعلت مقا ).9گزارش شد ( متریلیم
 هیدر ته مورداستفادهزان اسانس یل است که مین دلیدرصد به ا
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کروب یسه اثرات ضدمیلذا مقا، درصد است 5، ونینانوامولس
ست. در روش انتشار فاز ین یون با اسانس خالص منطقینانوامولس

ون که در آن قطرات اسانس توسط یت نانوامولسیماه دلیل، بهبخار
 ییایلذا اثرات ضدباکتر، سورفکتانت پوشانده شده است يحاو یفاز آب

، دیدر خود اسانس خالص مشاهده گرد کهچنانآنفاز فرار اسانس 
 ون گزارش نشد.یر نانوامولسد

فر و همکارانش در یفیشرکه توسط  يگرید يمطالعه در
صاره اسانس و ع یدانیاکسیو آنت ییایباکتریخواص آنت موردبررسی

قطر هاله منطقه ممانعت رشد ، انجام گرفت يرازیشن شیآو یمتانول
. در مطالعه )22(متر شد یلیم 9±3/1 يباکتر يآمده برا دستبه
و  يماندگار يداریکه توسط پنگ و همکارانش در مورد پا يگرید

ه شده به روش یاوژنول ته يهاپوزومینانول ییایخواص ضدباکتر
ا منطقه ممانعت رشد در یقطر هاله ، ون انجام شدیزاسیکروفلودیم

ه یپوزوم تهیدر خود اسانس و نانول O157: H7 یاکلیاشرش يباکتر
در  تفاوت .)16(متر شد یلیم 3/10و  3/15±6/0 ترتیب، بهشده

بات یتوان مربوط به تفاوت در ترکیماسانس را  يرگذاریتاثزان یم
 همکارانش و پنگ توسط که يامطالعه در .موجود در اسانس دانست

 هیته اوژنول يهاپوزومینانول ییایضدباکتر خواص و يداریمورد پا در
حاصل از  هاله قطر، شدانجام  ونیزاسیکروفلودیم روش به شده

، O157: H7 یاکلیاشرش يباکتر ه شده دریته پوزومینانول و اسانس
 ي. قطر هاله)16(شد  متر گزارشیلیم 3/10و  3/15 ترتیببه

 يب هر اسانس و نوع باکتریجاد شده با توجه به نوع و ترکیا يمهار
  باشد.یمتفاوت م

شن یاسانس آو MBCو  MICزان یم، حاضر يدر مطالعه
به دست آمد  تریلیلیمکروگرم بر یم 2500، ونینانوامولسو  يرازیش

ر د. دینگردون مشاهده ین اسانس خالص و نانوامولسیب یو تفاوت
ون ینانوامولس يهاتیفعالکه توسط زو و همکارانش در مورد  یبررس

، رفتن انجام گیتینات و لسیم کازئیه شده با سدیشن تهیاسانس آو
هم  اسانس خالص و يهم برا O157: H7 یاکلیاشرش يدر باکتر

آمد  دستبهتر یگرم بر ل MBC ،35/0و   MIC، ونینانوامولس يبرا
و  يداریکه توسط پنگ و همکارانش در مورد پا يامطالعه در. )25(

وش اوژنول با استفاده از ر يهاپوزومینانول یالیباکتریآنت يهاتیفعال
 يون براینانوامولس MBCو  MIC، ون انجام گرفتیزاسیکروفلودیم

 يتر و برایلیلیمگرم بر یلیم 5و  5/1 ترتیببه یاکلیاشرش يباکتر
  .)16(آمد  دستبهتر یلیلیمگرم در یلیم 5/1و  5/0اسانس 

 001/0و  01/0، 1/0 يهار رقتیتأث، انجام شده یدر بررس
براث نشان  BHIط یدر مح موردنظر يون بر باکتریمحلول نانوامولس

 يدیسيون اثر باکتریاز نانوامولس 01/0و  1/0 يهاداد که رقت
ها به صفر يباکترقه تعداد یدق 15داشته و بالفاصله بعد از زمان 

ه نداشتبا گروه کنترل  يداریتفاوت معن، 001/0در رقت  یول، دیرس
  .است

که توسط گوش و همکارانش در مورد  يگرید يمطالعهدر 
ه ب یخوراک يهاونینانوامولس یکشيباکترخواص  یساخت و بررس

 يهايرباکتتعداد ، ک انجام شدیون با اولتراسونیکاسیفیروش امولس
و در  45 يقهیدر دق، حانیون رینانوامولس 1/0در رقت  یاکلیاشرش
تنها حدود  001/0صفر شد. اما در غلظت  60 يقهیدر دق، /01رقت 

در  .)11(ها مشاهده شد يباکترکاهش در تعداد  یتمیکل لگاریس 2
 یت خواص آنتیو همکارانش در مورد تقوکه توسط شاه  يامطالعه

ا یستریو ل O157: H7 یاکلیه اشرشیعل نانوذرات اوژنول بر یکروبیم
از سه غلظت اسانس  کهيطوربه، رگاو انجام شدیتوژنز در شیمونوس

 یدر بررست یه نانوذرات استفاده شد. درنهایته يبرا 5/5و  5/4، 5/3
ر نانوذرات اوژنول یتأثتحت  O157: H7 یاکلیاشرش يباکتر يبقا

 ر پسیمشخص شد که در ش، متفاوت یبا درصد چرب ییرهایدر ش
تعداد  5/5و  5/4 يهاغلظتاما در ، ر داشتهیتأثچرخ هر سه غلظت 

درصد  5/3درصد و  2 یر با چربید. اما در شیها به صفر رسيباکتر
  .)21(د یها به صفر رسيباکترتعداد  5/5تنها در غلظت 

 یو منحن O157: H7 یاکلیاشرش يرفتار باکتر، ن مطالعهیدر ا
درصد که تحت   2/3و  5/1 یر با درصد چربیمرگ آن در دو نوع ش

ون اسانس ینانوامولس 001/0و  01/0، 1/0ر سه رقت متفاوت یتأث
سه رقت  ریتأث شد. از یبررس، قرار گرفت يرازیشن شیآو

با  زهیپاستور ریط شیمح درقه یدق 60 زمانمدتون در ینانوامولس
تفاوت ، نشان داد که سه رقتیی، مدل غذا عنوانبهدرصد  5/1 یچرب
) و همه اثر    P 05/0باهم نداشتند ( يداریمعن

 ي) بر باکتریتمیکل لگاریس 3ش از ی(کاهش بيدیوسیباکتر
 2/3 یچرب زه بایپاستور ریدر ش مرگ یمنحن یاند. اما بررسداشته
و  01/0، 1/0رقت سه ، قهیدق 15 زمانمدتدر که داد نشان ، درصد
و  دهیگرد يباکتر یتمیکل لگاریس 2ش از یباعث کاهش ب، 001/0

  ). P 05/0باهم نداشتند ( يداریتفاوت معن، نسبت به گروه کنترل
ات یخصوص یه و بررسین مطالعه در خصوص تهین مطالعه اولیا
 است که انجام يرازیشن شیون اسانس آوینانوامولس یکروبیضدم

ط جامد و در یدر مح، ونینانوامولس یکروبیشده است. اثرات ضدم
ج ینتا، مرگ ید. در روش براث و رسم منحنیگرد یع بررسیط مایمح

ط یدر مح يباکتر يون رویبهتر نانوامولس يدیوسیانگر اثرات باکتریب
 60 زمانمدتدر ، ط براثیدرصد نسبت به مح 5/1 یر با چربیش
، 1/0رقت ، براث BHIگر نشان داده شد که در یبود. از طرف دقه یدق

 يهايباکترتعداد ، ونینانوامولسمحلول ، درصد 5و اسانس  01/0
ر یقه به صفر رساند. در استفاده از شیدق 15را در زمان  یاکلیاشرش

مشاهده شد که سه رقت یی، عنوان مدل غذازه بهیپاستور
، درصد 5/1 یر با چربیدر ش يرازیشن شیون اسانس آوینانوامولس
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ر با یاما در ش، ها داشته باشديباکتر بر يدیوسیتواند اثر باکتریم
ها به يباکترسه رقت باعث کاهش تعداد  اثر هر، درصد 2/3 یچرب

 یربچ یتوان به اثر محافظتیشده که م یتمیکل لگاریس 2ش از یب
ت که انگر آن اسین مطالعه بیا یجه کلیربط داد. نت ير بر باکتریش

، زه شده به روش برگشت فایته يرازیشن شیون اسانس آوینانوامولس

 مطرح شود. ییایک ماده ضد باکتری عنوانبهتواند یم
  

  يتشکر و قدردان
 خاطر به ارومیه دانشگاه یدانشکده دامپزشک از وسیلهبدین

 به عمل قدردانی و تشکر کمال تحقیق این اجراي بودجه نیتأم
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ANTIMICROBIAL EFFECTS OF ZATARIA MULTIFLORA BOISS. 
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O157:H7 
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Abstract 
Background & Aims: Escherichia coli O:H7 is a zoonotic pathogen and has been found as an important 
foodborne and waterborne microorganism. The objective of this study was to investigate the 
antimicrobial properties of Zataria multiflora boiss. essential oils nanoemulsion on Escherichia Coli 
O157:H7 in pasteurized milk and in vitro. 
Materials & Methods: The essential oil’s nano-emulsion was prepared by inversion phase and its 
particle size distribution was analyzed by dynamic light scattering method. Nano-emulsion’s 
antimicrobial properties in BHI and pasteurized milk (1.5 and 3.2 % fat ) were investigated by different 
methods such as agar diffusion, vapor phase diffusion, Minimum Inhibitory Concentration (MIC), 
Minimum Bactericidal Concentration, (MBC) and microbial inactivation curve after 0, 15, 30, 45, and 
60 min. 
Results: The average droplet size was 66.5 nm. The diameter of inhibition zone in agar diffusion method 
was 8.74±0.4 mm, and in the vapor phase diffusion zone was not formed measurable. And MIC and 
MBC were 2500 μL/ml. Effects of three nanoemulsion dilution 0.1, 0.01, 0.001 on microbial inactivation 
in BHI broth showed that in 0.1 and 0.01 dilution after 1 hour, 6 log reduction can be observed in 
microbial population. In pasteurized milk with 1.5% fat, in the dilutions mentioned above, decreased by 
approximately 3.5 log was observed in the growth of bacteria. In pasteurized milk containing 3.2% fat, 
about 2.5 log reduction in microbial population for all three dilutions. 
Conclusion: According to the results obtained in this study, we concluded that by optimizing this 
method, this nanoemulsion can be used to adequately control microbial pathogens. 
Keywords: Escherichia Coli O157:H7, Nanoemulsion, Zataria multiflora boiss. Essential oil, 
antimicrobial. 
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