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 گاما تابشی سیاه پرتودیده با های زیرهدانهباکتری اسانس روغنی  بررسی خاصیت ضد
 

 سیده لیال حسینی، سارا شیخ نصیری، مونا سرابی، *مرضیه سیحون، رسا رجایی
 ـ ایران تهران، 66631-6843 سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی:ای، علوم و فنون هستهی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه پژوهشکده

 

و تعیین  انتشار از ديسکهاي گاما با روشتابش سیاه پرتوديده با  يهاي زيرهروغنی استخراج شده از دانه باکتري اسانسخاصیت ضد  چکیده:

با  116سیاه در سیستم گاماسل  يهاي زيره دانه ، مورد بررسی قرار گرفت.(MBC) کشندگیحداقل غلظت و ( MIC)حداقل غلظت مهارکنندگی 

(Co 66منبع کبالت 
استخراج و میزان  با روش کلونجر هاروغنی نمونه سپس اسانسکیلوگري پرتودهی شدند.  12و  26صفر،  در دزهاي (66

  سودوموناس آئروژنز(، ATCC 25922) اشريشیا کلیگونه باکتري روي چهار  بر انتشار از ديسکها با روش آن باکتريخاصیت ضد 

(ATCC 27853 ،)باسیلوس سوبتیلیس (ATCC 6633 و )استافیلوکوکوس اورئوس (29213 ATCC) دو محیط کشت  درPCA  وMHA 

هاي بیوتیکروغنی با آنتی اسانس باکتريچنین اثر ضد هم ها مورد مطالعه قرار گرفت.هاي عدم رشد آنشد. سپس قطر هالهبررسی 

( MBCکشندگی )حداقل غلظت ( و MIC) حداقل غلظت مهارکنندگی مقايسه شد.سیپروفلوکساسین، کلرامفنیکل و جنتامايسین در شرايط مشابه 

هاي دانه شده از روغنی استخراج باکتري اسانسخاصیت ضد نتايج به دست آمده، د. شور تعیین کهاي مذها نیز برروي سوسپانسیون باکتريروغن

نسبت به  استافیلوکوکوس اورئوسو  باسیلوس سوبتیلیسهاي گرم مثبت باکتري د کهشمشخص . به عالوه، دادسیاه پرتوديده را نشان  يزيره

که چنین نشان داد نتايج هم .دارند آئروژنز سودوموناسو  اشريشیا کلیهاي گرم منفی باکتريدر مقايسه با تري اسانس روغنی حساسیت بیش

 کیلوگري کاهش ناچیزي داشته است. 12ي سیاه پرتو ديده با دز هاي زيرهخاصیت ضد باکتري اسانس روغنی به دست آمده از دانه
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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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 مقدمه  .6
هاي روغنی گیاهان مختلف از اسانسها و درمانی عصارهخواص 

 هايهاست. در همین راستا مطالعهاي قديم شناخته شده زمان
گیاهان هاي روغنی روي خواص ضد میکروبی اسانس زيادي بر

هاي ثیر کشندگی يا بازدارندگی اسانسأاست. ت گرفته مختلف انجام
  [.1 ،2شده است ]گزارش تر پیشها ها و قارچروغنی روي باکتري

، يکی از .Carum carvi Lبا نام علمی  (2)سیاه يزيره
است که از ديرباز مصرف غذايی و دارويی بسیار زيادي گیاهانی 

 طعم عنوان بهسیاه  يزيره يمثال از دانهبراي  ؛داشته است
 و هاسس گوشتی، محصوالت ها،شیرينی پنیر، ي نان،دهنده

معطر در  گیاه اين روغنی شود. اسانساستفاده می هانوشابه
نیز  داروسازي و آدامس دندان، خمیر بهداشتی، آرايشی، وسايل

 سیاه يزيره که دهندمی مختلف نشانهاي هرود. مطالعبه کار می

انقباض،  ضد نظیر دارويی فراوانی و عمل کردي خواص داراي

 سرطان،  ضد ور،آ اشتها آور، ضد اسپاسم،خلط نفخ، ضد

 .[3] است زايیجهش ضد میکروب و ضد اکسیدان،آنتی
 سراسر در کشاورزي مختلف منابع هايگزارش براساس

 انواع معرض سیاه در يزيره جمله از دارويی گیاهان جهان،

جمله کپک مولد  از قارچی و میکروبی هايمختلف آلودگی
 خشک غذايی مواد پرتودهی دارند. امروزه قرار 2B افالتوکسین

 با زيرا پرتودهی، .است رايج بسیار گیاهان دارويی، خصوص به

 افزايش باعث مخرب و زایماريريزجانداران ب تعداد کاهش

 .[6]شود می و انبارمانی آن کیفیت بهداشتی
 اسانس باکتري خاصیت ضد، تغییرات احتمالی مقالهدر اين 
گاما پرتو از پرتودهی با  بعدسیاه قبل و  يهاي زيره روغنی دانه

 ه است.مورد بررسی قرار گرفت

 

 هامواد و روش. 2

 نمونه یتهیه 2.6

 از بازار تهران خريداري شد. ايزيره سیاه به صورت فله ينمونه

 
 ها سازی و پرتودهی نمونهآماده 2.2

گرمی تحت شرايط استريل در  26هاي هاي زيره در بستهنمونه
 116 مدل (1)ظروف پالستیکی و با پرتو گاما در دستگاه گاماسل

شدند. در شرايط مشابه  دهیکیلوگري پرتو 12و  26در دزهاي 
به  ،آلودگی اولیهي دهندهنشان ،بدون پرتودهی ييک نمونه

 عنوان شاهد )دز صفر( در نظر گرفته شد. 

سیاه  يهاي زيرهثیر پرتو گاما بر آلودگی میکروبی دانهأت
نتايج به دست آمده در  ومورد بررسی قرار گرفته پیش از اين 

 است.داده شده  [2] مرجع

 
 های کشتحیطم 2.6

(، آگار BHB) (3)هارت – هاي کشت آبگوشت بريناز محیط
( استفاده MHA) (2)هینتون – ( و آگار مولرPCA) (6)پلیت کانت

 د.ش

 
 های باکتریگونه 2.8

  سودوموناس آئروژنز(، ATCC 25922) اشريشیا کلی
(ATCC 27853 ،)باسیلوس سوبتیلیس (ATCC 6633 و )

( در محیط کشت ATCC 29213) استافیلوکوکوس اورئوس
تا  21گراد به مدت سانتی يدرجه 33آگار پلیت کانت، در دماي 

ها سوسپانسیون باکتري يتهیهو براي ساعت رشد داده شده،  16
ها هارت منتقل شدند. غلظت سوسپانسیون -به آبگوشت برين

سنج طیفدستگاه استفاده از  باو براساس استاندارد مک فارلند 
نانومتر  666، در طول موج Novaspec III))مدل نوري آمرشام 

ml/(6))حدود  2/6برابر 
cfu261)  دست آمدبه. 

 
 هااستخراج اسانس روغنی از نمونه 2.1

استخراج شد.  (3)دستگاه کلونجر يسیاه به وسیله ياسانس زيره
هاي پودر شده )شاهد و گرم از دانه 66براي اين منظور، 

لیتر آب مقطر به میلی 326پرتوديده( به طور جداگانه، با افزودن 

دقیقه در يک بالن يک لیتري جوشانده و سپس در  36مدت 
سپس اسانس هر  .[6قسمت نزولی دستگاه فاز روغنی جدا شد ]

آوري و در نمونه به طريقی که آلودگی ثانويه پیدا نکند، جمع
هاي بعدي آزمايشام براي انجگراد سانتی يدرجه -21دماي 

تدريجاً به دماي  د. پیش از هر آزمايش دماي نمونهشداري نگه
 .رسانده شدمحیط 

 
 انتشار از دیسکروش  2.3

انتشار از روغنی از روش  باکتري اسانس خاصیت ضدتعیین براي 
سوسپانسیون باکتري لیتر از میلی 2/6د. شاستفاده  (1)ديسک

ريخته،  MHAو  PCAهاي کشت محیطموردنظر بر روي سطح 
سپس با استفاده از سواب استريل به صورت يکنواخت کشت 

اسانس روغنی استخراج  يمیکرولیتر از هر نمونه 26. [3]داده شد 
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 6/6به قطر )شرکت پادتن، ايران( استريل  هايديسکشده، به 
در محیط استريل دقیقه  22به مدت ها ديسکد. شمتر اضافه میلی

هاي کشت تلقیح شده محیطروي  و خشک و سپس برمیکروفلو
 خاصیت يمقايسه برايدر شرايط مشابه، چنین قرار گرفتند. هم

هاي  ها، از محلولبیوتیکاسانس روغنی با آنتیباکتري  ضد
، به 3/6%، و جنتامايسین 2/6%، کلرامفنیکل 3/6%سیپروفلوکساسین 

گزين جاي PCAمحیط کشت روي  استريل تلقیح و بر هايديسک
 گذاريخانهگرم گرادسانتی يدرجه 33ها در دماي پلیتتمامی  شدند.

هاي قطر هاله ياندازهساعت بررسی شده سپس  61تا  16و به مدت 
 .[1]د شگیري با استفاده از کولیس اندازه عدم رشد

 
 کشندگی حداقل غلظت حداقل غلظت مهارکنندگی وتعیین  2.7

( و حداقل غلظت MIC) (3)غلظت مهارکنندگی حداقل
و  ]3[اسکات  -بیلی ( براساس روش کارMBC) (26)کشندگی

انجام شد.  ]26[( 1666)سال  NCCLS M2-A7چنین هم
ترين غلظتی از روغن حداقل غلظت مهارکنندگی به معنی کم

به که از رشد قابل رويت در محیط کشت مايع ممانعت  است
کشت در محیط مجموعه هاي اين آزمايش . تمامیآوردمیعمل 
استريل  هايتعیین آن، به هر يک از لولهبراي  شد.انجام  BHBمايع 

آزمايش، میزان مشخصی از اسانس روغنی )بسته به نوع 
 2 و BHBلیتر از میلی 2میکرولیتر(،  2266 تا 2، از ريزجاندار

 . شدلیتر از سوسپانسیون باکتري با غلظت مذکور اضافه میلی
آزمايش از مواد فوق يکی بدون سوسپانسیون  يچنین دو لولههم

کنترل  يباکتري و ديگري بدون اسانس روغنی به عنوان نمونه
 گرادسانتی يدرجه 33دماي هاي آزمايش در تهیه شد. تمامی لوله

ساعت از نظر رشد و  16گذاري و پس از  گذشت خانهگرم
 براي .[26] شدندت بررسی کدورت از شاهد تا باالترين غلظ

براي  ترين غلظت روغن کهحداقل غلظت کشندگی، پايینتعیین 
. شدد در نظر گرفته شگونه رشدي در پلیت مشاهده نمیهیچ آن

محیط کشت در  MICآزمايش  يهابدين منظور تمامی لوله
PCA يدرجه 33دماي داري در کشت داده و پس از نگه 
 ها از نظر وجود کلنیساعت، پلیت 61تا  16گراد به مدت سانتی

بررسی و به اولین پلبت بدون رشد، حداقل غلظت کشندگی 
(MBC اطالق )د.ش 
 

 ها و بحث. یافته6
ی )حداقل غلظت ي عدم رشد( و کمّگیري کیفی )قطرهالهاندازه

 باکتري خاصیت ضد يو کشندگی( در نتیجه مهارکنندگی
به طور  گونه روي چهار سیاه بر يهاي روغنی زيرهاسانس

. 2نشان داده شده است. جدول  1و  2هاي خالصه در جدول
هاي که به اسانسرا هايی ديسکهاي عدم رشد الف، قطر هاله

با  MHAو  PCAروغنی آغشته و در دو محیط کشت 
هاي دهد. اسانسنشان می ،بودندمذکور تلقیح شده  ريزجانداران

شاهد )صفر کیلوگري( و  ياز نمونه شدهروغنی استخراج 
هاي مورد سیاه در مقابل تمامی باکتري يزيره يپرتوديده

 يباکتري از خود نشان دادند. از مقايسه آزمايش خاصیت ضد
 اي آغشته به روغن به دست آمده از هديسکقطر عدم رشد 

کاهش  ، يکسیاه در مقابل شاهد آن يزيره يهاي پرتوديدهدانه
 .(<62/6Pدار نیست )د که معنیشوجزيی مشاهده می

دار، بیوتیکهاي آنتیديسکهاي عدم رشد زمان قطر هالههم
در .ب(. 2هاي مذکور مورد مطالعه قرار گرفتند )جدول با باکتري
 سودوموناس آئروژنزاز حساسیت و  باسیلوس سوبتیلیسمقايسه، 

نسبت به دو  هاي روغنیاسانستري در مقابل از مقاومت بیش
 باکتري ديگر برخوردار بودند.

 

انتشار از هاي عدم رشد در روش متر( هاله)میلیي قطر اندازه. 6جدول 
 ي زيره سیاهديسک در نمونه

 حاوي اسانس روغنی ديسک)الف( 

 
 ريزجاندار

 (kGy)دز 
 صفر )شاهد( محیط کشت

- 
26 

P value 

12 
P value 

 اشريشیاکلی
(ATCC 25922) 

13/6±36/26 
- 

16/6±26/26 
163/6 

13/6±63/26 
232/6 PCA 

21/6±23/26 
- 

16/6±36/3 
221/6 

63/6±36/3 
363/6 MHA 

 سودوموناس آئروژنز
(ATCC 27853) 

63/6±13/3 
- 

63/6±62/3 
366/6 

33/6±22/3 
161/6 PCA 

63/6±66/3 
- 

21/6±23/3 
623/6 

23/6±66/3 
336/6 MHA 

 باسیلوس سوبتیلیس
(ATCC 6633) 

62/6±63/26 
- 

66/6±66/26 
336/6 

22/6±33/22 
661/6 PCA 

66/2±61/23 
- 

22/6±33/22 
236/6 

31/6±16/22 
216/6 MHA 

 استافیلوکوکوس اورئوس
(ATCC 29213) 

26/6±23/26 
- 

13/6±13/3 
161/6 

26/6±66/26 
333/6 PCA 

66/2±62/22 
- 

32/6±36/26 
213/6 

33/6±32/26 
613/6 MHA 

 

 بیوتیکآنتیحاوي  ديسک( ب)

 ريزجاندار
 بیوتیکآنتی

 محیط کشت
 جنتامايسین کلرامفنیکل سیپروفلوکساسین

 اشريشیاکلی
(ATCC 25922) 

26/6±26/36 11/6±63/36 12/6±16/26 PCA 

 سودوموناس آئروژنز
(ATCC 27853) 

 PCA بدون هاله بدون هاله 36/1±13/11

 باسیلوس سوبتیلیس
(ATCC 6633) 

36/1±26/32 62/6±36/13 32/6±66/23 PCA 

 استافیلوکوکوس اورئوس
(ATCC 29213) 

23/6±26/22 63/6±66/16 11/6±26/26 PCA 
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 ي زيره سیاههاي روغنی در نمونه( اسانسµl/ml) MBC( و µl/ml) MIC. 2جدول 

 

 ريزجاندار

 (kGy)دز 

 12 26 صفر )شاهد(

MIC 
- 

MBC 
- 

MIC 
P value 

MBC 
P value 

MIC 
P value 

MBC 
P value 

 اشريشیاکلی
(ATCC 25922) 

26/2±32 

- 

26/2±32 

- 

16/2±36 

316/6 

36/1±36 

161/6 

11/6±36 

233/6 

36/1±36 

  166/6 

 سودوموناس آئروژنز
(ATCC 27853) 

13±2666 

- 

21±2666 

- 

23±2616 

313/6 

32±2616 

126/6 

13±2626 

332/6 

13±2626 

221/6 

 باسیلوس سوبتیلیس
(ATCC 6633) 

11/6±3 

- 

11/6±26 

- 

36/6±3 

666/2 

36/2±26 

666/2 

23/6±3 

666/2 

16±26 

666/2 

 استافیلوکوکوس اورئوس
(ATCC 29213) 

11/6±26 

- 

66/2±23 

- 

16/1±26 

626/6 

26/1±22 

662/6 

66/6±26 

626/6 

66/6±22 

662/6 

 

هاي عدم رشد میزان قطر هاله يو مقايسه 2از جدول 
هاي توان نتیجه گرفت که محیطهاي مختلف، در کل میباکتري
PCA  وMHA  و وضوح  انتشار از ديسکروش  برايهر دو

 هستند.ها مناسب قطر هاله
دهد، حداقل غلظت نشان می 1طور که جدول همان

 يهاي روغنی زيرهکشندگی اسانس حداقل غلظت و مهارکنندگی
 ياز مقايسه. کنندتغییر میلیتر میکرولیتر در میلی 2626تا  3سیاه، از 

 يمیزان بزرگی قطر هالهتوان نتیجه گرفت که می 1و  2هاي جدول
ترين همیشه پايین ايپخش صفحهعدم رشد باکتري در روش 

هاي عدم قطر هاله ينیست. در واقع اندازه MBCو  MICارزش 
 و حرکت روغن در محیط قرار پذيريانحاللثیر أرشد تحت ت

 [.22گیرد ]می
هاي گیري کرد که باکتريتوان نتیجهمی 1چنین از جدول هم

در  استافیلوکوکوس اورئوسو  باسیلوس سوبتیلیسگرم مثبت 
سودوموناس و  اشريشیاکلیهاي گرم منفی باکتريمقايسه با 

هاي روغنی دارند. تري نسبت به اسانسحساسیت بیش آئروژنز
هاي روغنی به هاي گرم منفی به اسانستر باکتريمقاومت بیش

تواند است که میها بودن غشاي خارجی آن دوست دلیل آب
 [.22به داخل غشاي سلول شود ] گريزآبمانع از نفوذ ترکیبات 
، در ارتباط با (1663زاده )ارشی از محسناين يافته در گز

 اشريشیاکلی هاي روغنی در مقابلمیکروبی اسانس خاصیت ضد
[. 21يید قرار گرفته است ]أمورد ت، استافیلوکوکوس اورئوسو 

( اظهار کردند که اين 1662)کوبلیس و همکاران يا چنینهم

 هستندزا هاي بیماريکنترل باکتري برايثري ؤها عامل مروغن
 تواندهاي روغنی میآن اسانس يه وسیلههايی که بسازوکار[. 23]

گريزي که آبمانع از رشد میکروب شود داليل مختلفی دارد: 
و در نتیجه در نفوذ غشاي سلولی  ايچربی دو اليه دربراساس آن 

افزايی بین اثر هم[ و يا وجود 26کند ]میرخنه سلول زنده 
 هايدرجهروغن که  يدهندهتشکیلو ديگر اجزاي ها ترکیب

 [.22شود ]میکروبی را باعث می گوناگونی از خواص ضد
 

 گیرینتیجه. 8
هاي اسانسمیکروبی  دست آمده خاصیت ضده براساس نتايج ب

 کیلوگري حفظ شده است. 12سیاه حتی در دز  يزيرهروغنی 

باسیلوس هاي گرم مثبت تر باکتريحساسیت بیش به عالوه
هاي باکتريدر مقايسه با  استافیلوکوکوس اورئوسو  سوبتیلیس

هاي نسبت به اسانس سودوموناس آئروژنزو  اشريشیاکلیگرم منفی 

چنان سیاه هم يزيره يهاي پرتوديدهروغنی گرفته شده از دانه
 .وجود دارد

 
 تشکر و قدردانی

 سرکار پرتوها، کاربرد يپژوهشکده گرامی همکاران يیهاز کل

 جناب و، رويا رفیعی عیشوبت رامسینا فاطمی، فائزه ها دکترخانم

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

 .ي را داريمسپاسگزار و تشکر کمال
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