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بررسی خاصیت ضد باکتری اسانس روغنی دانههای زیرهی سیاه پرتودیده با تابش گاما
 مونا سرابی، سارا شیخ نصیری، سیده لیال حسینی،* رسا رجایی،مرضیه سیحون
 تهران ـ ایران،66631-6843 : صندوق پستی، سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای،پژوهشکدهی کاربرد پرتوها

 خاصیت ضد باکتري اسانس روغنی استخراج شده از دانههاي زيرهي سیاه پرتوديده با تابش گاما با روشهاي انتشار از ديسک و تعیین:چکیده
 با116  دانههاي زيرهي سیاه در سیستم گاماسل. مورد بررسی قرار گرفت،)MBC( ) و حداقل غلظت کشندگیMIC( حداقل غلظت مهارکنندگی
 سپس اسانس روغنی نمونهها با روش کلونجر استخراج و میزان. کیلوگري پرتودهی شدند12  و26 ،) در دزهاي صفر66Co) 66 منبع کبالت

 سودوموناس آئروژنز،)ATCC 25922( خاصیت ضد باکتري آنها با روش انتشار از ديسک بر روي چهار گونه باکتري اشريشیا کلی
MHA  وPCA ) در دو محیط کشتATCC 29213( ) و استافیلوکوکوس اورئوسATCC 6633(  باسیلوس سوبتیلیس،)ATCC 27853(

 همچنین اثر ضد باکتري اسانس روغنی با آنتیبیوتیکهاي. سپس قطر هالههاي عدم رشد آنها مورد مطالعه قرار گرفت.بررسی شد
)MBC( ) و حداقل غلظت کشندگیMIC(  حداقل غلظت مهارکنندگی. کلرامفنیکل و جنتامايسین در شرايط مشابه مقايسه شد،سیپروفلوکساسین
 خاصیت ضد باکتري اسانس روغنی استخراج شده از دانههاي، نتايج به دست آمده.روغنها نیز برروي سوسپانسیون باکتريهاي مذکور تعیین شد
 مشخص شد که باکتريهاي گرم مثبت باسیلوس سوبتیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به، به عالوه.زيرهي سیاه پرتوديده را نشان داد
 نتايج همچنین نشان داد که.اسانس روغنی حساسیت بیشتري در مقايسه با باکتريهاي گرم منفی اشريشیا کلی و سودوموناس آئروژنز دارند
. کیلوگري کاهش ناچیزي داشته است12 خاصیت ضد باکتري اسانس روغنی به دست آمده از دانههاي زيرهي سیاه پرتو ديده با دز

 خاصیت ضد باکتری، اسانس روغنی، زیرهی سیاه، پرتو گاما:کلیدواژهها

Investigation of Antibacterial Activity of Essential Oil of Gamma
Irradiated Caraway Seeds (Carum carvi L.)
M. Sayhoon, R. Rajaie*, S.L. Hosseini, S. Sheikh Nasiri, M. Sarabi
Radiation Application Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 11365-3486, Tehran – Iran

Abstract: The antibacterial activity of essential oil extracted from gamma irradiated caraway seeds
was studied by using of disk diffusion method and Minimal inhibitory concentration and Minimal
bactericidal concentration. Caraway seeds were irradiated at the dosages of 0, 10 and 25 kilogray by a
60
Co source of Gammacell system 220. The essential oil samples were extracted using Clevenger method
and their antibacterial activities were studied by the use of disk diffusion method on four species of
bacteria, namely: Escherichia coli (ATCC 25922), Pseudomonas aeroginosa (ATCC 27853), Bacillus
subtilis (ATCC 6633) and Staphylococcus aureus (ATCC 29213) on the PCA and MHA culture media.
Afterward, the diameters of the inhibition zones were studied. In addition, the antibacterial activity of the
essential oil was compared with antibiotics such as ciprofloxacin, chloramphenicol and gentamicin on
these bacteria in similar conditions. Minimal inhibitory concentration and Minimal bactericidal
concentration of essential oil were also determined on these bacterial suspensions. The results showed
that the antibacterial activity of the extracted essential oil from the irradiated caraway seeds. In addition,
the Gram positive bacteria of Bacillus subtilis and Staphylococcus aureus were found to have more
sensitivity with respect to the Gram negative Escherichia coli and Pseudomonas aeroginosa. The results
also showed that the antibacterial activity of essential oil extracted from the gamma irradiated with 25
kilogry caraway seeds decreased slightly.
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تأثیر پرتو گاما بر آلودگی میکروبی دانههاي زيرهي سیاه

 .6مقدمه
خواص درمانی عصارهها و اسانسهاي روغنی گیاهان مختلف از

پیش از اين مورد بررسی قرار گرفته و نتايج به دست آمده در

زمانهاي قديم شناخته شده است .در همین راستا مطالعههاي

مرجع [ ]2داده شده است.

زيادي بر روي خواص ضد میکروبی اسانسهاي روغنی گیاهان
 6.2محیطهای کشت

مختلف انجام گرفته است .تأثیر کشندگی يا بازدارندگی اسانسهاي

از محیطهاي کشت آبگوشت برين – هارت ( ،)BHBآگار
()3

روغنی روي باکتريها و قارچها پیشتر گزارش شده است [.]1 ،2
()2

زيرهي سیاه

پلیت کانت ( )PCAو آگار مولر – هینتون ( )MHAاستفاده
()6

با نام علمی  ،Carum carvi L.يکی از

()2

شد.

گیاهانی است که از ديرباز مصرف غذايی و دارويی بسیار زيادي
داشته است؛ براي مثال از دانهي زيرهي سیاه به عنوان طعم
دهندهي نان ،پنیر ،شیرينیها ،محصوالت گوشتی ،سسها و

 8.2گونههای باکتری

نوشابهها استفاده میشود .اسانس روغنی اين گیاه معطر در

اشريشیا کلی ( ،)ATCC 25922سودوموناس آئروژنز
( ،)ATCC 27853باسیلوس سوبتیلیس ( )ATCC 6633و
استافیلوکوکوس اورئوس ( )ATCC 29213در محیط کشت

داراي خواص عمل کردي و دارويی فراوانی نظیر ضد انقباض،

آگار پلیت کانت ،در دماي  33درجهي سانتیگراد به مدت  21تا

ضد نفخ ،خلطآور ،ضد اسپاسم ،اشتها آور ،ضد سرطان،

 16ساعت رشد داده شده ،و براي تهیهي سوسپانسیون باکتريها

آنتیاکسیدان ،ضد میکروب و ضد جهشزايی است [.]3

به آبگوشت برين -هارت منتقل شدند .غلظت سوسپانسیونها

وسايل آرايشی ،بهداشتی ،خمیر دندان ،آدامس و داروسازي نیز
به کار میرود .مطالعههاي مختلف نشان میدهند که زيرهي سیاه

براساس گزارشهاي منابع مختلف کشاورزي در سراسر

براساس استاندارد مک فارلند و با استفاده از دستگاه طیفسنج

جهان ،گیاهان دارويی از جمله زيرهي سیاه در معرض انواع

نوري آمرشام (مدل  ،(Novaspec IIIدر طول موج  666نانومتر

مختلف آلودگیهاي میکروبی و قارچی از جمله کپک مولد

برابر ( 6/2حدود  )261cfu)6(/mlبه دست آمد.

افالتوکسین  B2قرار دارند .امروزه پرتودهی مواد غذايی خشک
به خصوص گیاهان دارويی ،بسیار رايج است .زيرا پرتودهی ،با

 1.2استخراج اسانس روغنی از نمونهها

کاهش تعداد ريزجانداران بیماريزا و مخرب باعث افزايش

اسانس زيرهي سیاه به وسیلهي دستگاه کلونجر( )3استخراج شد.

کیفیت بهداشتی و انبارمانی آن میشود [.]6

براي اين منظور 66 ،گرم از دانههاي پودر شده (شاهد و

در اين مقاله ،تغییرات احتمالی خاصیت ضد باکتري اسانس

پرتوديده) به طور جداگانه ،با افزودن  326میلیلیتر آب مقطر به

روغنی دانههاي زيرهي سیاه قبل و بعد از پرتودهی با پرتو گاما

مدت  36دقیقه در يک بالن يک لیتري جوشانده و سپس در

مورد بررسی قرار گرفته است.

قسمت نزولی دستگاه فاز روغنی جدا شد [ .]6سپس اسانس هر
نمونه به طريقی که آلودگی ثانويه پیدا نکند ،جمعآوري و در

 .2مواد و روشها

دماي  -21درجهي سانتیگراد براي انجام آزمايشهاي بعدي

 6.2تهیهی نمونه

نگهداري شد .پیش از هر آزمايش دماي نمونه تدريجاً به دماي

نمونهي زيره سیاه به صورت فلهاي از بازار تهران خريداري شد.

محیط رسانده شد.

 2.2آمادهسازی و پرتودهی نمونهها

 3.2روش انتشار از دیسک

نمونههاي زيره در بستههاي  26گرمی تحت شرايط استريل در
ظروف پالستیکی و با پرتو گاما در دستگاه گاماسل( )1مدل 116
در دزهاي  26و  12کیلوگري پرتودهی شدند .در شرايط مشابه
يک نمونهي بدون پرتودهی ،نشاندهندهي آلودگی اولیه ،به
عنوان شاهد (دز صفر) در نظر گرفته شد.

براي تعیین خاصیت ضد باکتري اسانس روغنی از روش انتشار از
ديسک( )1استفاده شد 6/2 .میلیلیتر از سوسپانسیون باکتري
موردنظر بر روي سطح محیطهاي کشت  PCAو  MHAريخته،
سپس با استفاده از سواب استريل به صورت يکنواخت کشت
داده شد [ 26 .]3میکرولیتر از هر نمونهي اسانس روغنی استخراج
62
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شده ،به ديسکهاي استريل (شرکت پادتن ،ايران) به قطر 6/6

خالصه در جدولهاي  2و  1نشان داده شده است .جدول .2

میلیمتر اضافه شد .ديسکها به مدت  22دقیقه در محیط استريل
میکروفلوو خشک و سپس بر روي محیطهاي کشت تلقیح شده
قرار گرفتند .همچنین در شرايط مشابه ،براي مقايسهي خاصیت
ضد باکتري اسانس روغنی با آنتیبیوتیکها ،از محلولهاي
سیپروفلوکساسین  ،6/3%کلرامفنیکل  ،6/2%و جنتامايسین  ،6/3%به
ديسکهاي استريل تلقیح و بر روي محیط کشت  PCAجايگزين
شدند .تمامی پلیتها در دماي  33درجهي سانتیگراد گرمخانهگذاري
و به مدت  16تا  61ساعت بررسی شده سپس اندازهي قطر هالههاي
عدم رشد با استفاده از کولیس اندازهگیري شد [.]1

الف ،قطر هالههاي عدم رشد ديسکهايی را که به اسانسهاي
روغنی آغشته و در دو محیط کشت  PCAو  MHAبا
ريزجانداران مذکور تلقیح شده بودند ،نشان میدهد .اسانسهاي
روغنی استخراج شده از نمونهي شاهد (صفر کیلوگري) و
پرتوديدهي زيرهي سیاه در مقابل تمامی باکتريهاي مورد
آزمايش خاصیت ضد باکتري از خود نشان دادند .از مقايسهي
قطر عدم رشد ديسکهاي آغشته به روغن به دست آمده از
دانههاي پرتوديدهي زيرهي سیاه در مقابل شاهد آن ،يک کاهش
جزيی مشاهده میشود که معنیدار نیست (.)P>6/62
همزمان قطر هالههاي عدم رشد ديسکهاي آنتیبیوتیکدار،
با باکتريهاي مذکور مورد مطالعه قرار گرفتند (جدول .2ب) .در
مقايسه ،باسیلوس سوبتیلیس از حساسیت و سودوموناس آئروژنز
از مقاومت بیشتري در مقابل اسانسهاي روغنی نسبت به دو
باکتري ديگر برخوردار بودند.

 7.2تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی

حداقل غلظت مهارکنندگی( )MIC( )3و حداقل غلظت
کشندگی( )MBC( )26براساس روش کار بیلی -اسکات ] [3و
همچنین ( NCCLS M2-A7سال  [26] )1666انجام شد.
حداقل غلظت مهارکنندگی به معنی کمترين غلظتی از روغن
است که از رشد قابل رويت در محیط کشت مايع ممانعت به
عمل میآورد .تمامی آزمايشهاي اين مجموعه در محیط کشت
مايع  BHBانجام شد .براي تعیین آن ،به هر يک از لولههاي استريل

جدول  .6اندازهي قطر (میلیمتر) هالههاي عدم رشد در روش انتشار از
ديسک در نمونهي زيره سیاه
(الف) ديسک حاوي اسانس روغنی
دز )(kGy

آزمايش ،میزان مشخصی از اسانس روغنی (بسته به نوع
ريزجاندار ،از  2تا  2266میکرولیتر) 2 ،میلیلیتر از  BHBو 2
میلیلیتر از سوسپانسیون باکتري با غلظت مذکور اضافه شد.
همچنین دو لولهي آزمايش از مواد فوق يکی بدون سوسپانسیون
باکتري و ديگري بدون اسانس روغنی به عنوان نمونهي کنترل
تهیه شد .تمامی لولههاي آزمايش در دماي  33درجهي سانتیگراد
گرمخانهگذاري و پس از گذشت  16ساعت از نظر رشد و
کدورت از شاهد تا باالترين غلظت بررسی شدند [ .]26براي
تعیین حداقل غلظت کشندگی ،پايینترين غلظت روغن که براي

ريزجاندار

اشريشیاکلی

)(ATCC 25922

سودوموناس آئروژنز
)(ATCC 27853

باسیلوس سوبتیلیس
)(ATCC 6633

آن هیچگونه رشدي در پلیت مشاهده نمیشد در نظر گرفته شد.
بدين منظور تمامی لولههاي آزمايش  MICدر محیط کشت
 PCAکشت داده و پس از نگهداري در دماي  33درجهي
سانتیگراد به مدت  16تا  61ساعت ،پلیتها از نظر وجود کلنی
بررسی و به اولین پلبت بدون رشد ،حداقل غلظت کشندگی
( )MBCاطالق شد.

استافیلوکوکوس اورئوس
)(ATCC 29213

صفر (شاهد)
26/36±6/13
26/23±6/21
3/13±6/63
3/66±6/63
26/63±6/62
23/61±2/66
26/23±6/26
22/62±2/66
-

12

26

P value

P value

26/26±6/16
6/163
3/36±6/16
6/221
3/62±6/63
6/366
3/23±6/21
6/623
26/66±6/66
6/336
22/33±6/22
6/236
3/13±6/13
6/161
26/36±6/32
6/213

26/63±6/13
6/232
3/36±6/63
6/363
3/22±6/33
6/161
3/66±6/23
6/336
22/33±6/22
6/661
22/16±6/31
6/216
26/66±6/26
6/333
26/32±6/33
6/613

محیط کشت
PCA
MHA
PCA
MHA
PCA
MHA
PCA
MHA

(ب) ديسک حاوي آنتیبیوتیک
سیپروفلوکساسین

آنتیبیوتیک
کلرامفنیکل

جنتامايسین

36/26±6/26

36/63±6/11

26/16±6/12

PCA

 .6یافتهها و بحث
اندازهگیري کیفی (قطرهالهي عدم رشد) و کمّی (حداقل غلظت

سودوموناس آئروژنز

11/13±1/36

بدون هاله

بدون هاله

PCA

باسیلوس سوبتیلیس

32/26±1/36

13/36±6/62

23/66±6/32

PCA

مهارکنندگی و کشندگی) در نتیجهي خاصیت ضد باکتري

استافیلوکوکوس اورئوس

22/26±6/23

ريزجاندار

اشريشیاکلی

)(ATCC 25922
)(ATCC 27853
)(ATCC 6633

)(ATCC 29213

اسانسهاي روغنی زيرهي سیاه بر روي چهار گونه به طور
61

16/66±6/63

26/26±6/11

محیط کشت

PCA
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جدول  )µl/ml( MIC .2و  )µl/ml( MBCاسانسهاي روغنی در نمونهي زيره سیاه
دز )(kGy

ريزجاندار

صفر (شاهد)

12

26

MIC

MBC

-

-

MIC
P value

MBC
P value

MIC
P value

MBC
P value

اشريشیاکلی

32±2/26

32±2/26

36±2/16

36±1/36

36±6/11

36±1/36

)(ATCC 25922

-

-

6/316

6/161

6/233

6/166

سودوموناس آئروژنز

2666±13

2666±21

2616±23

2616±32

2626±13

2626±13

)(ATCC 27853

-

-

6/313

6/126

6/332

6/221

باسیلوس سوبتیلیس

3±6/11

26±6/11

3±6/36

26±2/36

3±6/23

26±16

)(ATCC 6633

-

-

2/666

2/666

2/666

2/666

استافیلوکوکوس اورئوس

26±6/11

23±2/66

26±1/16

22±1/26

26±6/66

22±6/66

)(ATCC 29213

-

-

6/626

6/662

6/626

6/662

از جدول  2و مقايسهي میزان قطر هالههاي عدم رشد

روغنها عامل مؤثري براي کنترل باکتريهاي بیماريزا هستند

باکتريهاي مختلف ،در کل میتوان نتیجه گرفت که محیطهاي

[ .]23سازوکارهايی که به وسیلهي آن اسانسهاي روغنی میتواند

 PCAو  MHAهر دو براي روش انتشار از ديسک و وضوح

مانع از رشد میکروب شود داليل مختلفی دارد :آبگريزي که

قطر هالهها مناسب هستند.

براساس آن در چربی دو اليهاي غشاي سلولی نفوذ و در نتیجه در

همانطور که جدول  1نشان میدهد ،حداقل غلظت

سلول زنده رخنه میکند [ ]26و يا وجود اثر همافزايی بین

مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی اسانسهاي روغنی زيرهي

ترکیبها و ديگر اجزاي تشکیلدهندهي روغن که درجههاي

سیاه ،از  3تا  2626میکرولیتر در میلیلیتر تغییر میکنند .از مقايسهي

گوناگونی از خواص ضد میکروبی را باعث میشود [.]22

جدولهاي  2و  1میتوان نتیجه گرفت که میزان بزرگی قطر هالهي

عدم رشد باکتري در روش پخش صفحهاي همیشه پايینترين

 .8نتیجهگیری
براساس نتايج به دست آمده خاصیت ضد میکروبی اسانسهاي

رشد تحت تأثیر انحاللپذيري و حرکت روغن در محیط قرار

روغنی زيرهي سیاه حتی در دز  12کیلوگري حفظ شده است.

میگیرد [.]22

به عالوه حساسیت بیشتر باکتريهاي گرم مثبت باسیلوس
سوبتیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس در مقايسه با باکتريهاي
گرم منفی اشريشیاکلی و سودوموناس آئروژنز نسبت به اسانسهاي

ارزش  MICو  MBCنیست .در واقع اندازهي قطر هالههاي عدم

همچنین از جدول  1میتوان نتیجهگیري کرد که باکتريهاي
گرم مثبت باسیلوس سوبتیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس در

روغنی گرفته شده از دانههاي پرتوديدهي زيرهي سیاه همچنان

مقايسه با باکتريهاي گرم منفی اشريشیاکلی و سودوموناس
آئروژنز حساسیت بیشتري نسبت به اسانسهاي روغنی دارند.

وجود دارد.

مقاومت بیشتر باکتريهاي گرم منفی به اسانسهاي روغنی به
دلیل آب دوست بودن غشاي خارجی آنها است که میتواند

تشکر و قدردانی
از کلیهي همکاران گرامی پژوهشکدهي کاربرد پرتوها ،سرکار

اين يافته در گزارشی از محسنزاده ( ،)1663در ارتباط با

خانمها دکتر فائزه فاطمی ،رامسینا بتعیشو ،رويا رفیعی و جناب

خاصیت ضد میکروبی اسانسهاي روغنی در مقابل اشريشیاکلی
و استافیلوکوکوس اورئوس ،مورد تأيید قرار گرفته است [.]21

آقاي امیر شامی که ما را در انجام اين پروژه ياري رساندند

مانع از نفوذ ترکیبات آبگريز به داخل غشاي سلول شود [.]22

کمال تشکر و سپاسگزاري را داريم.

همچنین ياکوبلیس و همکاران ( )1662اظهار کردند که اين
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. . . بررسی خاصیت ضد باکتري اسانس روغنی دانههاي زيرهي سیاه

:پینوشتها
2. Caraway

6. Colony Forming Unit

1. Gammacell

3. Clevenger Apparatus

3. Brain-Heart Broth

1. Disc Diffusion Method

6. Plate Count Agar

3. Minimal Inhibitory Concentration

2. Mueller-Hinton Agar

26. Minimal Bactericidal Concentration
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