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6ر احمديین میفرد،5لیین اردبیدید مهدي سیس، 4نازیال درویشی،3، شعله درویشی2و1قربانمحمد حنفی

ــذایی  -1 ــنایع غـ ــد صـ ــی ارشـ ــجوي کارشناسـ ــگادانشـ ــران  ، دانشـ ــران، ایـ ــات، تهـ ــوم و تحقیقـ ــد علـ ــالمی واحـ ــوول) ه آزاد اسـ ــف مسـ ــن: (مولـ 0871-6387112تلفـ
abgh12348@Yahoo.com

، سنندج، ایراناستاندارد کردستانکلکارشناس اداره-2
، سنندج، ایراند سنندجدانشگاه آزاد اسالمی واحگروه علوم و صنایع غذایی،  یار استاد-3
پزشک عمومی، محقق، مرکز تحقیقات گوارش وکبد، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران  -4
، تهران، ایراندانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتگروه علوم و صنایع غذایی، یار دانش-5
، سنندج، ایراناحد سنندجدانشگاه آزاد اسالمی ومربی گروه علوم و صنایع غذایی، -6

چکیده
باکتریهـاي اسـتافیلوکوکوس اورئـوس، اشریشـیا کلـی و کلوسـتریدیوم اسـپوروژنز بـه طـور معمـول مـی تواننـد             زمینه و هـدف:  

) Pistacia atlantica subsp.kurdica(هاي گوارشی را در انسان ایجاد کنند . اسانس شیره بنهمسمومیتهاي غذایی و التهاب
ارگانیسم ها شناخته شده است. هدف از این تحقیق تعیین فعالیت ضد میکروبی در مقابل اکثر میکروحشی به عنوان ترکیبیا پسته و

ضد میکروبی اسانس بر روي سویه هاي باکتریایی در شرایط آزمایشگاهی می باشد.
ریهـاي  اسـتافیلوکوکوس اورئـوس    در این تحقیق، اثـرات ضـد باکتریـایی اسـانس الکلـی شـیره بنـه، بـر روي باکت        روش بررسی:

)PTCC PTCC) ، اشریشـیاکلی( 1431 PTCC) و کلوسـتریدیوم اسـپوروژنس(  1338 ) در سـه تکـرار، بـه روش    1651
اقل ) و حـد MICاقل غلظـت ممانعـت کننـدگی (    تعیـین حـد  ،اله عدم رشد) و رقت سازي در لولـه دیسک کاغذي ( تعیین قطر ه

استفاده شد. tآماري آزمونو SPSSنرم افزار جهت آنالیز آماري از ی  قرار گرفت.) مورد ارزیابMBCغلظت کشندگی ( 
،  اشریشـیاکلی  انیسم هاي  استافیلوکوکوس اورئـوس ارگمیکروبی، قطر هاله عدم رشد میکروفعالیت ضد ،بر اساس نتایجیافته ها: 

و 16/11±4/0، 14/13±32/0)، بـه ترتیـب   mg/ml120)  و  کلوستریدیوم اسپوروژنس در غلظت ( mg/ml50(در غلظت 
مقاومت را به اسانس بیشترینحساسیت و کلوستریدیوم اسپوروژنس بیشترین، که استافیلوکوکوس اورئوستعیین شد،3/0±8/8

شیره بنه نشان داد.
کوکوس اورئـوس بـه ترتیـب    یلوف) براي کلوستریدیوم اسپوروژنس، اشریشیاکلی و اسـتا MICاقل غلظت ممانعت کننده (نتایج حد
mg/ml80،5/5و همچنین نتایج غلظـت کشـنده (  تعیین شد6/0وMBC      بـراي کلوسـتریدیوم اسـپوروژنس، اشریشـیا کلـی و (

میلی گرم بر میلی لیتر تعیین گردید.20و80، 120استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب 
کلوستریدیوم اسپوروژنس، اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس نه ايهاسانس الکلی شیره بنه بر روي باکترينتیجه گیري: 

می توان بـه  انولپتیک اسانس شیره بنه در غذا با مطالعه اثرات ارگ.داشتبلکه خاصیت ضد باکتریایی نیز تنها خاصیت بازدارندگی
عنوان یک ماده محافظت کننده استفاده نمود.

.شیاکلییاروئوس، اشررشد، ضد باکتري، استافیلوکوکوسمدرخت بنه ، هاله عدواژه هاي کلیدي:
19/09/90پذیرش مقاله: 17/09/90اصالحیه نهایی: 24/01/90وصول مقاله: 
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مقدمه
ها منجر به مقاوم شدن استفاده زیاد از آنتی بیوتیک

). از1(هاي بیماریزا در بدن ما می شوندمیکروب
(به دلیل داشتن ان داروییهاي قدیم تاکنون گیاهزمان

).2(اسانس) نقش مهمی در سالمتی انسان داشته اند
Pistacia atlanticaاز این گیاهان دارویی یکی

ایران یکی از دو مرکز اصلی تنوع).3(باشد می 
Pistacia و1آناکاردیاسهخانوادهوحشی (ازیعنی پسته

نده و تولید کنسازگار با مناطق خشک و نیمه خشک)
-15(یعنی پسته در دنیا می باشد pistachiosاصلی

درخت بنه به عنوان منبع تولید رزین (صمغ) یکی از .)4
سلسله جبال زاگرس و بویژه استان رستنی درگونه هاي

ها نشان می نتایج بررسی.)16(کردستان مطرح می باشد
هاي بر روي باکتري2پیستاسیادهد که رزین گونه هاي 

، 4استافیلوکوکوس اورئوس،  3وکوکوس موتانساسترپت
شیا یراش، 6باسیلوس سرئوس، 5سالمونال انتریتیدیس

اثر ،مخمرو کپکو 8هلیکوباکتر پیلوري، 7کلی
یایی  اسانس نتایج مطالعه ضد باکتر).17(کشندگی دارد

سویه هاي بر روي ،Pistaciaجنسدیگري ازگونه
کلی شیایراشئوس وکوکوس اورلو، استافیباکتریایی

در باکتري MICنشان داده است که مقدار 
و در باکتري mg/ml03/0کوکوس اورئوس استافیلو

نتایج مطالعه ).19(می باشد mg/ml40شیاکلی یراش
بر روي سویه ،Pistaciaهاله عدم رشد شیره جنس 

است که قطر   هاله باکتري استرپتوکوکوس نشان داده 
mg/ml50وmg/ml20اي هعدم رشد در غلظت

بررسی ). 19( می باشدمیلی متر9- 27بین 
masticصد وزنی  در10هاي صفر تا تاثیرغلظت

1- Anacardiaceous
2- Pistacia
3 - Streptococcus mutants
4 - Staphylococcus aureus
5 - Salmonella enteritidis
6 - Bacillus cereus
7 - Escherichia coli
8 - Helicobacter pylori

resin درجه بر روي گونه هاي مختلف  باکتري 96در اتانول
گونه هاي نوع بیشترکلوستریدیوم بوتولینوم نشان داده است که 

A درصد 2هاي بیشتر از بوتولینوم در غلظتکلوستریدیوم
را داشتند. در همین مطالعه ) بازدارندگی نسبی v/vحجمی (

درصد mastic resin،3/0شاخص بازدارندگی براي اسانس
و Pithayanukul).17( گزارش شد)  v/vحجمی (

یایی اسانسضد باکتر) تاثیر2007همکاران (
Zingibercassumunarرا بر روي باکتري هاي گرم منفی

درصد حجمی 5/2تا 62/0را MBCو مقدار کردندبررسی 
تاثیر ضد مابا توجه به اینکه در کشور.)14(گزارش کردند 

انجام نشده )subsp.kurdica(باکتریایی اسانس شیره بنه
و تعیین مقدار از این مطالعه بررسی هاله عدم رشدهدف است، 

MBC وMIC بر روي بنهناشی از تاثیر اسانس شیره درخت
شیا کلی و یراستافیلوکوکوس اورئوس، اشسه باکتري 

آزمایشگاهی می -تجربیدر شرایطکلوستریدیوم اسپوروژنس
. باشد

بررسیروش
که در آزمایشگاه استآزمایشگاهی-تجربیمطالعه نوع 

، براي میکروبیولوژي اداره کل استاندارد کردستان انجام شد
روشاسانس شیره درخت بنه از تعیین خاصیت ضد باکتر یایی 

Filter paper disc diffusion Method براي تعیین قطر
از روش MICوMBCبراي تعیین فاکتورهاله عدم رشد و

Liquid broth cultureگردید.استفاده
:Pistaciaروش تهیه اسانس 

و به منظور از شرکت سقز سازي کردستان دریافت شداسانس
میکرون در شرایط 4/0کاغذ صافی با منافذ استریل کردن از 

ذخیره سازي گردیدC°4استریل صاف گردید و در دماي 
)21(.
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محیط هاي کشت:
:  سویه هاي باکتریاییاین مطالعه در

Staphylococcus aureus (PTCC 1431)
و

Escherichia coli (PTCC و(1338
Clostridium sporogenes (PTCC 1651)

هاي علمی و از سازمان پژوهش،رت لیوفیلیزهبه صو
در کلیه .تهیه و مورد آزمایش قرار گرفتصنعتی ایران 

هاي میکروبیولوژیکی که نیاز به محیط آسپتیک آزمون
بوده از هود المینار فلو 

هاي لیوفیلیزه باکتري ابتدا در شرایط آمپولاستفاده شد.
توسط توصیه شدهآسپتیک باز و در محیط کشت هاي 

Blood(هاي علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش

Broth ،براي استافیلوکوك اسپروژنسcooked

meat جهت استافیلوکوکوس اورئوس وEC Broth

37ساعت در دماي 24به مدت شیاکلی) یجهت ایشر
، گرم خانه گذاري شد و هفت بار از کشت اولیه درجه

، براي شدبه کشت دیگر انتقال گردید و فعال سازي
کشت ،آزمون جهت بررسی اثرات ضد باکتريهر انجام 
ساعته تهیه گردید. با استفاده از پیپت استریل به 24تازه 

، به لوله هاي ساعته24الزم از محیط کشت تازه مقدار
درصد در آب مقطر)9/0محلول نمکی (غلظت نمک 

سانتریفوژ U/Min3000با دوراستریل انتقال داده و
سپس کدورت سوسپانسیون میکروبی تهیه شده .گردید

مک فارلند برابر با حدود5/0با استفاده از محلول 
ml/1CFU /108×1.در آزمایشات تنظیم گردید

(مولر هینتون MHAاز محیط کشت انتشار دیسک
و در آزمایشات رقت لوله اي از محیط کشت آگار)

MHB19(( مولر هینتون براث) استفاده شد.(
ضد باکتریایی:تاثیرآزمون

قبل از شروع کار و انجام آزمون بر روي اسانس جهت 
تسهیل روش و بدست آوردن محدوده ضد باکتریایی 

براي ) انجام شد. Preculture(اسانس، کشت اولیه

ساعته سوسپانسیون 24ت انتشار دیسک ابتدا از کشیبررس
و کلی شیایر، اشئوساستافیلوکوکوس اوري باکتري ها

که در هر میلی لیتر حاويکلوستریدیوم اسپوروژنس
CFU108×1به مک فارلند تهیه شد. 5/0استاندارد محلول ،بود

4/0دلیل حاللیت کم اسانس در آب خالص، در محلول حاوي 
هاي مورد جهت تهیه دیسکدر صد الکل تهیه گردید.

از عصاره حاوي اسانس با µL15باهر دیسک آزمایش، 
میلی گرم در میلی 50و 20،ي مختلف صفر(شاهد)هاغلظت

کلی وشیایر، اشاکتري استافیلوکوکوس اورئوسبلیتر، براي
برايمیلی گرم در میلی لیتر120و 100، 80، 40، 20هاي غلظت

این درباکتري کلوستریدیوم اسپوروژنس اشباع گردید. 
ز آزمایشات از مولر هینتون آگار به عنوان الیه زیرین و ا

میلی لیتر محیط کشت مولر هینتون براث حاوي سوسپانسیون 1/0
بعد از ریختن محیط حاوي میکروب بر میکروبی استفاده گردید.

روي الیه زیرین و خشک کردن محیط در انکوباتور خالء
، دیسک هاي )کشتمحیطسطح سریع شدن (جهت خشک 

ط هاي تهیه شده در فاصله مناسب از یکدیگر کاشته شدند. محی
، کلیاشریشیاوئوسهاي استافیلوکوکوس اورباکتريکشت

براي نگهداري شدند.C°37خانه ساعت در گرم24براي مدت 
محیط ،هوازي بودنلوستریدیوم اسپوروژنز به دلیل بیباکتري ک

، یک الیه )ها(بعد از قرار دادن دیسککشت به صورت دو الیه
در عد از بستن محیط بروي محیط ریخته و از محیط کشت جامد

هوازي بیبعد از برقراري شرایطهوازي قرار داده شد و جار بی
در نگهداري شدند.C°37خانه ساعت در گرم24براي مدت 

اندازه توسط کولیس (کالیبره شده)هاي عدم رشد ادامه قطر هاله
سه بار ،آزمونشد. خالصه2و 1در جداول گیري و میانگین 
در (مقایسه میانگین)یانگین قطر هاله عدم رشدتکرار گردید و م

درصد 99با ضریب اطمینان (هاله مشاهده نشد)مقایسه با شاهد
. تست)tو تست آماري SPSS(نرم افزار گزارش گردید

، در محیط کشتزمون شاهد انجام شدزمان با نمونه ها آهم
(عدم اي مشاهده نگردیدهیچ هاله(دیسک شاهد)شاهد
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با .)19(روي باکتري)الکلدرصد4/0ب حاوي تاثیرآ
اقل غلظت مهار حد،استفاده از روش رقت لوله اي

) و حداقل غلظت کشندگی ماده MIC(کنندگی رشد
براي تعیین ).19) تعیین گردید ( MBCضد میکروبی (

MIC،)Minimal inhibition
concentrationبه روش (Liquid broth

culture،هاي وي باکتري اسانس بر ر
غلظت لوله 8از کلی شیایر، اشاستافیلوکوکوس اورئوس

و براي اسانس)(فاقدآزمایش و یک لوله شاهد
غلظت لوله آزمایش و 10از کلوستریدیوم اسپوروژنس

و22-29شد (استفاده)فاقد اسانس(یک لوله شاهد
19(.

قبل از شروع کار و انجام آزمون ابتدا کشت اولیه
)Pre-culture.باکتري) جهت تسهیل روش انجام شد

کلی و شیایراستافیلوکوکوس اورئوس و اشهاي
توسط سانترفیوژ با ،فعال شدهکلوستریدیوم اسپوروژنس

دقیقه توسط محلول 7به مدت U/Min3000دور 
درصد در آب مقطر) شستشو و 9/0نمکی (غلظت نمک 

×CFU/ml108از باکتري ( مک فارلند5/0غلظت 
MICگیري فاکتور ه) تهیه گردید و براي انداز1

،03/0مختلف از اسانس حاوي هايغلظتاستفاده شد.
میلی گرم در 80و15/0،62/0،5/2،5/5،10،20،50

اکتري استافیلوکوکوس اورئوس و میلی لیتر براي ب
،03/0،15/0،62/0،5/2هاي غلظتکلی وشیایراش
بر میلی لیترمیلی گرم120و5/5،10،20،40،80،100

در راي باکتري کلوستریدیوم اسپوروژنساز اسانس ب
24به مدت براث میلی لیتر  در محیط کشت مولر هینتون 

ساعت گرم خانه گذاري گردید و در ادامه بر روي 
Mueller–Hintonمحیط کشت مولر هینتون آگار (

agar (گرم خانه گذاري ، کشت وبه صورت سطحی
و نتایج )30-32(گردیدشمارشو شناسایی ودگردی

،(مثبت) یعنی عدم کاهش رشد+عالمت،به صورت

است و )p<0.01((منفی) کاهش رشد معنی دار–عالمت 
خالصه 4و 3در جداول ،(صفر) یعنی رشد صفرOعالمت 

در مقایسه با میانگین ها آزمون سه بار تکرار گردید و .گردید
).  19درصد گزارش گردید (99طمینان شاهد با ضریب ا

MBC)Minimum Bactericidal Concentration(
Liquid brothبه روش cultureاقل بررسی حدبراي

، کلیشیایکشندگی اسانس بر روي باکتري هاي اشر 
اصالح (روژنس اورئوس و کلوستریدیوم اسپوکوکوساستافیلو

م کشتهاي آزمون قبل از شروع کار و انجا.)27و28و33()شده
) جهت تسهیل روش انجام Pre-culture(ابتدا کشت اولیه

اکتري اسانس بر روي بMBCجهت بررسی مقدار شد.
کلی و کلوستریدیوم شیایراستافیلوکوکوس اورئوس و اش

مک فارلند از باکتري هاي  فوق در 5/0اسپوروژنس مقدار 
80و50، 03/0،15/0،62/0،5/2،5/5،10،20هاي غلظت

اکتري استافیلوکوکوس میلی گرم در میلی لیتر از اسانس براي ب
،03/0،15/0،62/0،5/2هاي غلظتشیاکلی ویراورئوس و اش

راي میلی گرم از اسانس ب120و5/5،10،20،40،80،100
در میلی لیتر در محیط کشت باکتري کلوستریدیوم اسپوروژنس
گرم خانه گذاري ساعت24آبگوشت مولر هینتون به مدت 

م تشکیل کدورت در لوله ها از روي عدMBCمقدار .گردید
کشت هاي تاییدي براي کشته بدنبال آن ، )17(تخمین گردید

آزمون سه بار تکرار گردید و وشدن باکتري ها انجام گردید
tآماريبه روشSPSS(توسط نرم افزار سه تکرارمیانگین 

درصد گزارش 99ریب اطمینان در مقایسه با شاهد با ض)تست
).19گردید (

جهت قضاوت در مورد قطر هاله عدم رشد و میزان تاثیر اسانس، 
Faik Ahmetاز   استاندارد قدرت تاثیر اسانس، که توسط 

Ayazدر این ).34(استفاده شد،و همکاران بدست آمده است
ه تر بود بمیلی م5در صورتی که قطر هاله کمتر از استاندارد

میلی متر به عنوان 5/5-10، قطر هاله عنوان اسانس غیر فعال
میلی متر به عنوان فعال و در11-19قطر هاله ،فعال"نسبتا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             4 / 11

http://sjku.muk.ac.ir/article-1-733-en.html


5قربانمحمد حنفی 

1391مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان/دوره هفدهم / بهار 

به عنوان بودمیلی متر 20صورتی که قطر هاله بزرگتر از 
.)34(بسیار فعال در نظر گرفته شد

یافته ها
عدم رشد و ر هالهبا  مقایسه میانگین سه تکرار نتایج آزمون قط

MBC وMIC99اطمینان بدست آمده با شاهد، با ضریب
شده استخالصه 4و3، 2، 1درصد در جداول 

نتایج بررسی قطرهاله عدم رشد(میلی متر) به روش-1جدول 
انتشار دیسک در محیط کشت

غلظت اسانس(میلی گرم در میلی لیتر) 
2050شاهد            باکتري                  

16/11±94/0±3/0صفرشیا کلی              یاشر
14/13±2/1132/0±4/0صفر                    استافیلوکوکوس اورئوس 

میلی متر11-19میلی متر     فعال:5/5- 10فعال: "میلی متر    نسبتا5>غیر فعال: 
>01/0P) 34میلی متر(20≤بسیار فعال:

نتایج بررسی قطرهاله عدم رشد(میلی متر) به روش-2جدول
انتشار دیسک در محیط کشت

غلظت اسانس(میلی گرم در میلی لیتر)
204080100120باکتري            شاهد        
8/8±73/73/0±0/52/0±2/0- - کلوستریدیوم      صفر          

اسپوروژنز

میلی متر11- 19میلی متر     فعال:5/5-10فعال: "میلی متر    نسبتا5>غیر فعال: 
>01/0P)34میلی متر(20≤بسیار فعال:

نشان می دهد که در باکتري استافیلو کوکوس 1لجدو
اورئوس به ترتیب با افزایش غلظت اسانس قطر هاله عدم 

، )>01/0p(رشد به صورت معنی دار بیشتر شده است

دیده می شود قطر هاله در غلظت 1همانطور که در جدول
20و در غلظت 14/13±32/0میلی گرم در میلی لیتر 50

.، اندازه گیري شد2/11±4/0رمیلی گرم در میلی لیت
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قطر هاله عدم رشد در مورد باکتري استافیلو کوکوس 
میلی گرم در میلی لیتر در مقایسه با 20اورئوس در غلظت 

) بیشتر می >01/0p(ها به صورت معنی دارسایر باکتري

در این تحقیق قطر هاله در مورد میلی متر).2/11±4/0(باشد
10باکتري گرم مثبت) بیشتر از (وس استافیلو کوکوس اورئ

که در مقایسه با استاندارد، اسانس فعال میلیمتر بدست آمد
).19می باشد (

) وMICنتایج بررسی  حداقل غلظت بازدارندگی (-3جدول
MBC ,MICهاي ینتایج بررس)MBCحداقل غلظت کشندگی (

غلظت اسانس(میلی گرم در میلی لیتر) 
15/06/05/25/510205080باکتري            شاهد        

o-- --+            +           +    +         شیا کلی     یاشر

o- -- - +            +       استافیلو کوکوس  o       o

اورئوس               
O     01/0(: کاهش رشد معنی دار- : رشد صفر      +: عدم کاهش رشدp<(

) وMICنتایج بررسی  حداقل غلظت بازدارندگی (-4جدول
MBCهاي ینتایج بررس)MBCحداقل غلظت کشندگی ( ,MIC

غلظت اسانس(میلی گرم در میلی لیتر) 
15/06/05/25/510204080100120باکتري      شاهد     

- - +       ++        +     +    کلوستریدیوم    +          +          +      
اسپوروژنز               

O01/0(: کاهش رشد معنی دار  - م کاهش رشد        : رشد صفر        +: عدp<(
میلی گرم در 120و 80، 20کلی و کلوستریدیوم به ترتیب ي استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیابراMBC) نشان داد که مقدار 4و3نتایج آزمایشات (جداول

: رشد صفرoمیلی لیتر می باشد (

شیاکلی:یرهاله عدم رشد در باکتري اش
ــ ــی   بررسـ ــرم منفـ ــاکتري گـ ــد در بـ ــدم رشـ ــه عـ ی هالـ

)Escherichia coli (PTCC در )1(جدول 1338
در مقایسـه بـا    ) 9±3/0(میلی گرم در میلی لیتر 20غلظت 
کمتـر مـی   )16/11±4/0(میلی گرم در میلی لیتر50غلظت 

این نتیجه بیانگر این موضوع می باشد که با افزایش باشد.

میلـی  50در غلظت وبیشتر شده استقطر هاله،غلظت اسانس
بـود و تـا   میلـی متـر  16/11±4/0قطـر هالـه    گرم در میلی لیتر

ارندگی بیشتري را دارا می باشد.حدودي قدرت بازد
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هاله عدم رشد در باکتري کلوستریدیوم اسپوروژنس:
هوازيدر بررسی هاله عدم رشد باکتري بی

Clostridium sporogenes20هاي که از غلظت ،
هاله عدم رشد تا  ،استفاده گردید120و 100، 80، 40

میلی گرم در میلی لیتر اسانس مشاهده نگردید80غلظت 
میلی گرم در میلی لیتر قطر 100و در غلظت )2( جدول

، نتایج تحقیق ما نشان بدست آمدمیلی متر 73/7±2/0هاله 
گرم در میلی120تا 80داد که با افزایش غلظت اسانس از 

ایش یافته است.افزقطر هاله میلی لیتر 
MICوMBC :

اقل حد،نشان داده می شود4و 3همانطور که در جداول 
هاي مورد باکتريدر )MIC(غلظت بازدارندگی

شیاکلی و کلوستریدیوم یراشاستافیلوکوکوس اورئوس، 
میلی گرم در میلی 80و5/5، 6/0اسپوروژنز به ترتیب

.):کاهش رشد معنی دار-(ازه گیري شداندلیتر 

بحث
نشان می دهد که تاثیر بازدارندگی اسانس یافته ها 

P.atlantica subsp.kurdicaمقایسه با در
Pistacia lentiscus.تجزیه و قابل مقایسه می باشد

در مورد باکتري نشان می دهد که نتایجتحلیل
مورد زمان تاثیر اسانس در"الاو،کلیاشریشیا

دوم مهاجرت ترکیبات بازدارنده به اطراف ،کلیشیایراش
در مورد باکتریی می باشد.بازدارنده هايهاله شاید فاکتور

شیاکلی که یک باکتري گرم منفی می باشد و دیواره یراش
سلولی این باکتري بیشتر لیپیدي می باشد تا پپتید

) فقط بهاسانس الکلیفرضیه کشندگی اسانس(ی،گلیکانو
دلیل تخریب دیواره سلولی، چندان قطعی و صد در صد 

ط به دلیل اگر مرگ باکتري فقبه دلیل اینکه ،نمی باشد، 
، در این صورت بودکلی یشیارتخریب دیواره سلولی اش

قدرت کشندگی  در مقایسه با استافیلوکوکوس اورئوس 
، در مورد مکانیسم کشندگی اسانسبود.شده بیشتر 

ینکه غشاي سلولی د دارد با توجه به افرضیات زیادي وجو
کوکوس اورئوس بیشتر پپتیدوگلیکانی می باکتري استافیلو

، متالشی شدن پمپ پروتون و . بنابراین یکی از فرضیاتباشد
،دیگر در این مورد احتماالتمی باشد. از ATPتغییر چاله 

نفوذ ترکیبات اسانس به داخل دیواره سلولی و تخریب 
تاثیر باشد، ولی نتیجه گیري قطعی در موردي میرمیتوکند

نیاز به بررسی اسانس بر روي ساختارهاي درون سلول باکتري 
توسط میکروسکوپ الکترونی می باشد.
که در این مطالعه با بوددر تحقیق ما حالل مورد استفاده اتانول 

بـه  به کارگیري تکنیک بهتر، غلظت حالل کاهش داده شـد و  
که در نتیجه تـاثیر حـالل روي بـاکتري    شددرصد رسانده 4/0

کمتر بوده و نتایج حاصل شده بیانگر تاثیرغالـب اسـانس روي   
میلی گرم 20نتایج تحقیقات ما در دو غلظت باکتري می باشد.

میلی گرم در میلی لیتر اسانس شیره درخت50در میلی لیتر و 
P.atlantica subsp.kurdica ــاکتري ــر روي بـــ بـــ

Staphylococcus aureus مشــاهده مــی 1در جــدول
شود .

کوکوس هاله عدم رشد در باکتري استافیلونتایج بررسی 
و همکاران Ayepolaبا تحقیقات آنمقایسهو اورئوس

ضد باکتریایی اسانس شیره خاصیتنشان می دهد که )22(
P.atlantica subsp.kurdica ،درصد50"تقریبا

. به گ اکالیپتوس می باشداسانس برخاصیت ضد باکتر یایی
نظر می رسد که ترکیبات فنلی و ترکیبات فرار اسانس از جمله 
ترکیبات موثر در خاصیت ضد باکتریایی می باشند که بر علیه 

).22(میکروارگانیسمها موثر می باشندمحدوده بسیار وسیعی از 
میلی گرم 80ازدارندگی از غلظت ب2بر اساس نتایج جدول 

نتایج تحقیقات و قابل مقایسه باشروع شده استدر میلی لیتر
Daphne Philhps Daifas 17(می باشدو همکارانش .(

Daphne Philhps Daifasدر تحقیقات همکارانشو
بخصوص ،سیستم هاي آنزیمی ترمیمیاشاره کردند کهخود 
ممکن است که در تولید انرژي دخالت دارند،هاي آنزیم

).17(باشند آسیب دیده 
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بر روي باکتري MICدر مورد مقدار نتایج 
این نتیجه با استافیلوکوکوس اورئوس نشان می دهد که 

Faouzia Benنتایج تحقیقات انجام شده توسط

Douissa)03/0 میلی گرم در میلی لیتراسانس برگ
Pistacia lentiscus.ولی دو ) قابل مقایسه می باشد

با افزایش غلظت نکته قابل ذکر است، اول اینکه که
اسانس قدرت بازدارندگی هم اسانس برگ و اسانس شیره 

دوم اینکه قدرت بازدارندگی اسانس برگ بیشتر می شود،
و Ayepola).18(بیشتر از اسانس شیره می باشد

در اسانس برگ اکالیپتوس MICهمکاران مقدار 
(استخراج متانولی) براي باکتري استافیلوکوکوس اورئوس 

) ، در حالی که این 7گزارش کردند (mg/ml25/1را 
فاکتور در تحقیق ما براي باکتري استافیلوکوکوس 

این نتایج بیانگر .اندازه گیري شدmg/ml6/0اورئوس 
"در تحقیقات ما تقریباMICمی باشد که مقدارنکتهاین 

. و همکاران می باشدAyepolaصد کمتر از نتایج در50
ر باشد قدرت ضد باکتریایی بیشتر کمتMIC(هرچه مقدار

اسانساین تفاوت شاید بدلیل تفاوت ترکیبات .می باشد)
در مقایسه با P.atlantica subsp.kurdicaشیره 

ترکیبات اسانس برگ اکالیپتوس  باشد . به هر حال نتایج 
اسانس شیره MICتحقیقات ما نشان می دهد که مقدار 

اشد.می بتوجهقابل درخت بنه بسیار
کلی در شیایردر مورد باکتري اشMICمقدار مقایسه

Faouzia Ben Douissaنتایج تحقیقاتمقایسه با 

Pistaciaمیلی گرم در میلی لیتراسانس برگ10) (18(
lentiscus(قدرت بازدارندگی اسانس نشان می دهد که

برابر) می باشد.2"شیره در مقایسه با برگ بیشتر(تقریبا
یک ترکیب α-pineneیقات نشان می دهد که نتایج تحق

ضد میکروبی بسیار مهم در اسانس برگ  گونه 
Pistaciaبا توجه به اینکه مقدار ترکیب .)18(می باشد

70تقریبا P.atlantica subsp.kurdicaفوق در 
یکی از دالیل بیشتر ممکن است،ایندرصد می باشد بنابر

-αوجودPistaciaبودن قدرت بازدارندگی اسانس 
pinene باشد. با وجود این نتیجه گیري قطعی در این زمینه

می باشد، به دلیل اینکه ممکن است ترکیبات کمی مشکل 
به نظر می رسد مختلف اسانس تاثیر تشدید کننده داشته باشند.

بسیاري از ترکیبات اسانس ها سلول را مورد هدف قرار می 
ل از غشاي سیتوپالسم عبور که ترکیبات لیپوفیهمچنان دهند.

اکاریدي ، اسیدهاي هاي متفاوت پلی سکرده و ساختار الیه
د و نپیدي آن را به هم ریخته و مختل می کنچرب و فسفولی

باها نفوذپذیري غشاء در باکترينفوذ پذیر می کند.آنها را
، متالشی شدن پمپ پروتون کاهش یون و احیاء پتانسیل غشاء

توانند ها میاسانسباشد.مرتبط میATPو خالی شده چاله
ها و لیپیدها آسیب ینئسیتوپالسم را کواگوله کرده و به پروت

ی منجر به آسیب به دیواره سلولی و غشاي سلولوارد کنند.
).19ها می شوند (نفوذپذیري ماکرومولکول

هاي زنجیره اي دیواره سلولی یا غشاي بیرونی سلول ،واکنش
، از غشاي ارگانل ورد حمله قرار دادهکل سلول را م

)Organelles) 19) هایی مانند میتوکندي عبور می کند.(
پالسم، آنها را فوذ از دیواره سلولی و غشاي سیتوها با ناسانس

به غشاي میتو کندري آسیب "نفوذ پذیر کرده و مخصوصا
وارد می کند. میتو کندري ها با تغییر جریان الکترون از طریق 

هاي آزاد تولید می کنند که به ره انتقال الکترون، رادیکالزنجی
این آسیب وارد می کنند. عالوه برDNAینها و پروتئلیپیدها،

ROSها در اثر تماس بابعضی ترکیبات فنولی اسانس

)Reactive oxygen species اکسیده شده و (
هاي فنوکسیل خیلی فعالی را تولید می کنند. این نوعرادیکال

از واکنشهاي رادیکالی به حضور یونهاي فلزي انتقالی سلول 
بستگی دارد ( ++Mnیا++Fe++،Cu++،Zn++،Mgمثل 

15.(

نتیجه گیري
اسـانس الکلـی شـیره بنـه بـر روي      حاکی از آن است کهنتایج 

ــاکتري ــاي ب ــپوروژنس، اش ه ــتریدیوم اس ــی و  یرکلوس ــیا کل ش
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زدارنـدگی  نـه تنهـا خاصـیت با   استافیلوکوکوس اورئـوس 
نشان داده اند، بلکه خاصیت ضد باکتریـایی نیـز دارنـد. بـا     
مطالعه اثرات ارگانولپتیک اسانس شیره بنه در غـذا، از آن  

می توان به عنوان یک ماده محافظت کننده استفاده نمود.

تشکر و قدر دانی
و تحقیقات صنعتی از مدیریت محترم اداره کل استاندارد

اطر زحمات بی دریغ ایشان در تمامی استان کردستان به خ
استان کردستان به خاطر تهیهمراحل و شرکت سقز سازي 

.داریماسانس، کمال تشکر را 
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