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چکیده
اسانسها و عصارههای حاصل از گیاهان دارویی با داشتن ترکیبات ضدمیکروبی ،ضدسرطانی و آنتیاکسیدانی (ناشی
از وجود عوامل حذف کننده رادیکالهای آزاد) به عنوان ترکیبات دارویی جدید و طبیعی چه در زمینه بهداشت و درمان
بیماریها و چه محافظت از غذاهای خام و فرآوری شده از اهمیت خاصی برخوردار میباشند .در مطالعه حاضر ترکیب
شیمیایی ،خصوصیات ضدباکتریایی و آنتیاکسیدانی اسانس زیره سبز مورد بررسی قرار گرفت .خصوصیات
ضدباکتریایی آن علیه باکتریهای پاتوژن با استفاده از روش میکروتیتر-پلیت انجام شد .فعالیت آنتیاکسیدانی اسانس با
استفاده از مدل رنگبری بتا-کاروتن/اسید لینولئیک و توانایی ترکیبات زیره در بیاثر نمودن  DPPHسنجیده شد .نتایج
آنالیز اسانس زیره سبز با کروماتوگرافی گازی -اسپکترومتری جرمی نشان داد که کومین آلدهید ( )02/20%عمدهترین
ترکیب اسانس زیره میباشد .حداقل غلظت ممانعت از رشد و نیز حداقل غلظت کشنده اسانس تحت شرایط مختلف

محیطی دما و  pHبه ترتیب در محدوده  73/5-2022و  052-2022 µg/mlتعیین شد ،استافیلوکوکوس اورئوس
حساسترین و اشرشیاکلی مقاومترین باکتری نسبت به اسانس بودند .ارزیابی آزمون آنتیاکسیدانی نشان داد که میزان
 IC50اسانس زیره سبز در مهار رادیکالهای آزاد  0/07 µg/mlو در ممانعت از اکسیداسیون لینولئیک اسید در غلظت
 0mg/mlدارای  55%اثر مهارکنندگی از خود نشان داد .نتایج نشان میدهند که اسانس زیره سبز از توان ضدباکتریایی
و آنتیاکسیدانی مناسبی برخوردار بوده و بنابراین میتوان از آن در ترکیب با سایر نگهدارندهها جهت محافظت مواد
غذایی در مقابل انواع سیستمهای اکسیداتیو و میکروارگانیسمهای عامل عفونت و مسمومیت بهره جست.
واژههای کلیدی :زیره سبز ،آنتیاکسیدان ،اسانس ،ضدباکتریایی
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Abstract
Essential oils and herbal extracts from medicinal plants as a source of natural antioxidants,
antimicrobial, anticancer and biologically active compounds have attracted a great deal of
interesting applications in fresh and processed food preservation, pharmaceuticals, alternative
medicine and natural-based therapies. In the present study, phytochemical composition, antioxidant
and antibacterial properties of Cuminum Cyminum L. essential oil have been evaluated.
Antibacterial properties were evaluated by standard Microplate serial dilution method. Antioxidant
activity was evaluated through DPPH assay and β-carotene/linoleic acid assay. The chemical
analysis of the essential oil by Gas chromatography/ mass spectrophotometer (GC/MS) showed that
cuminaldehyde (29.02%) was the major compound. Minimum inhibitory concentration and
minimum bactericidal concentration of the essential oil were 37.5-9600 and 150-9600 µg/ml,
respectively. S.aureus and Escherichia coli were the most sensitive and the most resistant to the
essential oil, respectively. This essential oil was able to reduce the stable free radical DPPH with an
IC50 of 2.13 μg/ml. In β-carotene/linoleic acid assay, the essential oil was not effectively able to
inhibit the linoleic acid oxidation, exhibiting had only 58% inhibitions at 2 mg/ml. These results
indicate that this essential oil has a high potential of antioxidant and antibacterial properties.
Therefore, it can be suggested to combine this essential oil with other agents for the preservation of
foods against pathogenic and toxigenic microorganisms.
Keywords: Antibacterial, Antioxidant, Cuminum Cyminum L, Essential oil

دارویی میکروارگانیسمها و استفاده از آنها به عنوان

مقدمه

جایگزین نگهدارندههای شیمیایی احساس میشود

انواع

 به.)0223 ؛ گراگ و همکاران0223 (سلیکارت و همکاران

میکروارگانیسمهای بیماریزا از یک سو و از طرف دیگر

منظور حفظ کیفیت مواد غذایی و افزایش طول عمر

اثرات مضر نگهدارندههای غذایی شیمیایی و سنتزی از

 امروزه.نگهداری آنها از آنتیاکسیدانها استفاده میشود

سوی دیگر به عنوان یک چالش مهم در هر دو زمینه

از آنتیاکسیدانهای سنتتیک در صنعت غذا به طور

.بهداشت و درمان انسان و دام تبدیل گردیده است

گستردهای استفاده شده ولی بیخطر بودن آنها مورد

بنابراین یک نیاز مستمر در زمینه شناسایی ترکیبات

؛ یادگارنیا و0220 سئوال میباشد (بوت سقلو همکاران

ضدمیکروبی جدید جهت به حداقل رسانیدن مقاومت

در

دارویی

مقاومت

بروز

امروزه
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همکاران  .)0220اسانسها و عصارههای حاصل از

مقادیر  IC50اسانس این گیاه  50/05 μg /mlو مقدار

گیاهان دارویی با داشتن ترکیبات ضدمیکروبی،

ترکیبات فنولی کل گیاه mg/g0/0227

ضدسرطانی ،آنتیاکسیدانی و عوامل حذف کننده

(سوری و همکاران  .)0225در مطالعه نیک آور و

رادیکالهای آزاد از توان بسیار باالیی جهت به

همکاران ( )0222آنها با استفاده از بذر  3گیاه دارویی

کارگیریشان به عنوان ترکیبات نگهدارنده طبیعی جدید

خانواده چتریان از جمله زیره سبز به بررسی خواص

در محافظت غذاهای خام و فرآوری شده بر خوردار می-

آنتیاکسیدانی عصارههای الکلی آنها پرداختند و نتایج

باشند (حسین و همکاران 0225؛ بوزین و همکاران

نشان داد که این گونه دارای مقادیر ml ،IC50

 .)0220کاربرد آنتیاکسیدانهای طبیعی مشتق از منابع

025μg/میباشد همچنین مقدار کل ترکیبات فنلی ()TFC

گیاهی و میوهها توجه زیادی را به خود جلب نموده و در

 02/00 μg/mgبود .با توجه به اهمیت گیاهان دارویی

پیشگیری از ابتالء به تعداد زیادی از بیماریها حائز

به خصوص گیاهان بومی کشورمان در این تحقیق بر آن

اهمیت باشند ،تعدادی از ترکیبات با خواص آنتی-

شدیم که اجزاء تشکیل دهنده و خصوصیات مهم
اسانس

زیره

سبز

گزارش شد

(ضدباکتریایی

و

اکسیدانی به عنوان فرآوردههای ثانویه توسط گیاهان

کاربردی

ساخته میشود که از جمله آنها میتوان به ترکیبات فنلی

آنتیاکسیدانی) را مورد بررسی قرار دهیم ،تا بدین طریق

اشاره نمود (مورت و همکاران  .)0223زیره سبز ،گیاهی

هم امکان استفاده از یک منبع سهل الوصول و مقرون به

علفی یکساله ،ظریف و معطر از خانواده چتریان بوده و

صرفه فراهم شده ،از هدر رفتن محصول و خسارتهای

با نام علمی  Cuminum cyminum Lمعروف میباشد،

ناشی از آن جلوگیری و در نهایت گامی جهت اعتالی

این گیاه در مناطق مدیترانهای و جنوب غرب و مرکز

بهداشت و ایمنی غذایی جامعه برداشته شود.

آسیا میروید ،زیره سبز جز گیاهان دارویی مهم و
اقتصادی کشورمان بوده و در مناطق مختلفی از جمله

مواد و روشها

تبریز ،یزد ،کرمان و برخی نقاط دیگر کشت میشود

جمع آوری دانه گیاه زیره سبز

(عظیم زاده 0222؛ قاسم دهکردی  .)0220از زیره سبز

دانه خشک شده زیره سبز از استان کرمان تهیه و

در درمان بیماریهای مختلف به عنوان ضدتشنج،

سپس نام علمی توسط گیاه شناس پژوهشکده گیاهان

ضدصرع ،تقویت کننده معده ،ادرار آور ،ضد نفخ و سوء

دارویی تهران وابسته به جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم

هاضمه و محرك تعریق استفاده شده و برای بیماران

پزشکی تهران تایید گردید.

دیابتی نیز مفید است (اوانس و همکاران  .)0220قسمت

اسانسگیری

میوه زیره سبز حاوی  0-5درصد اسانس است که

به

منظور

آنالیز

شیمیایی،

ارزیابی

فعالیت

قسمت اعظم آن از پاراسیمول ،آلفا و بتا پینن ،کومیک

ضدباکتریایی و آنتیاکسیدانی بذر گیاه زیره سبز،

الکل ،کومین آلدهید ،آلفا و بتا فالندرن ،اوژنول ،آلفا

اسانس گیاه در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز تهیه

ترپینئول و میرسن تشکیل یافته است ،بعالوه در زیره

شد .به منظور استخراج اسانس گیاه مذکور ،دانه خشک

سبز  3/3درصد روغن 07/5 ،درصد رزین 5 ،درصد

شده گیاه کامالً آسیاب و با استفاده از یک دستگاه

صمغ و موسیالژ و  05/5درصد پروتئین یافت میشود

کلونجر به مدت  7ساعت اسانس روغنی و فرار آن به

(حقیرالسادات و همکاران  .)0202در مطالعهای در مورد

روش تقطیر توسط آب استخراج گردید.

بررسی خواص آنتیاکسیدانی عصاره های الکلی  02گیاه

اسانس بدست آمده به کمک سولفات سدیم خشک،

دارویی از جمله زیره سبز جمع آوری شده از ایران،

آبگیری و پس از عبور از میکروفیلتر  2/25میکرومتر در
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محمودي ،احساني و ...

ظرف شیشهای تیره به دور از نور خورشید در دمای

باکتریهای پاتوژن گرم مثبت و گرم منفی حائز

 2درجه سانتیگراد تا زمان شناسایی و تعیین ترکیبات

اهمیت در ایجاد عفونت و مسمومیتهای غذایی از قبیل

شیمیایی ،تعیین خصوصیات ضدباکتریایی و همچنین

سالمونال تیفی موریوم  ، ATCC07700اشرشیاکلی

آنتیاکسیدانی نگهداری شد.

،ATCC27522O157H7

آنالیز ترکیبات تشکیل دهنده اسانس با استفاده از

 02005ATCCو استافیلوکوکوس اورئوس

GC-MS1

 0575در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند.

ابتدا نمونه آماده شده اسانس به دستگاه
کروماتوگرافی گازی تزریق شد و مناسبترین برنامه

لیستریا

مونوسیتوژنز
ATCC

ارزیابی  MIC2و MBC3اسانس دانه زیره سبز تحت
شرایط مختلف دمایی و pH

ریزی دمایی ستون برای جداسازی کامل ترکیبهای

ارزیابی حداقل غلظت ممانعت کننده رشد و کشندگی

اسانس بدست آمد .همچنین درصد ترکیبهای تشکیل

این اسانس تحت تاثیر فاکتورهای ذکر شده بروی

دهنده اسانس و شاخص بازداری هر ترکیب محاسبه

باکتریهای پاتوژن مورد مطالعه بر اساس روش

گردید .سپس اسانس به دستگاه گاز کروماتوگرافی

توصیف شده گولوس و همکاران ( )0223انجام شد .ابتدا

متصل به طیف نگار جرمی نیز تزریق شده و طیف

کشت باکتریایی در محیط آبگوشت قلب و مغز  2به مدت

جرمی ترکیبها بدست آمد .شناسایی ترکیبات اسانس با

 00ساعت برای تمامی باکتریهای مذکور انجام شد،

استفاده از شاخص بازداری و بررسی طیفهای جرمی

سپس سوسپانسیون باکتریایی با استاندارد  2/5مک

هر یک از اجزای اسانس و مقایسه آنها با طیفهای

فارلند تنظیم گردید .اسانس گیاه مذکور در محلول دی

دستگاه

متیل سولفوکساید  02درصد در باالترین غلظت مورد

گازکروماتوگرافی از نوع  Agilent 6890با ستون

استفاده در این تحقیق ( )02022 µg/mlحل گردید ،سپس

مویینه به طول  72متر ،قطر داخلی  2/05میلیمتر و

 02رقت متوالی از این اسانس به صورت  two-foldدر

ضخامت الیه داخلی  2/05میکرومتر از نوع  HP-5MSبا

محدوده  73/5 -02022 µg/mlدر لولههای آزمایش

برنامه دمایی ستون در ابتدا بصورت  32درجه

استریل حاوی  02میلی لیتر براث تهیه شد .میزان MIC

سانتیگراد با توقف  0دقیقه در این دما سپس افزایش

اسانس زیره سبز علیه باکتریهای پاتوژن مورد مطالعه

دما تا  002درجه سانتیگراد با سرعت  05درجه در هر

بر اساس روش میکرو ول دایلوشن 5تعیین گردید .در هر

دقیقه ،و افزایش دمای ستون تا  722درجه سانتیگراد به

چاهک میکروپلیت مقدار 25 µlنوترینت براث و 5 µlاز

مدت  0دقیقه استفاده شد .دمای اتاقک تزریق  022درجه

کشت تک تک باکتریهای استاندارد شده با  2/5مک

سانتیگراد بود و از گاز هلیوم به عنوان گاز حامل با

فارلند اضافه شد .در ادامه  022 µlاز محلولهای استوك

سرعت جریان  2/5میلیلیتر در دقیقه استفاده گردید.

آماده شده اسانس با غلظتهای مورد مطالعه به ترتیب

طیف نگار جرمی مورد استفاده مدل  Agilent 5973با

از باالترین غلظت در هر چاهک اضافه شد .الزم به ذکر

انرژی یونیزاسیون  32الکترون ولت و شناساگر  EIو

است که در هر سری آزمایش در هر کدام از فازهای یاد

دمای منبع یونیزاسیون  002درجه سانتیگراد بود.

شده ،کنترل مثبت و کنترل منفی در نظر گرفته شد .برای

ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی اسانس

تنظیم  pHمحیط کشت از اسید استیک  0نرمال استفاده

مرجع

انجام

شد.

در

این

مطالعه

سوشهای میکروبی

1. Gas chromatography- Mass spectermetry

2. Minimum inhibition concentration
3. Minimum bactericidal concentration
)4. Brain Heart Infusion Broth (BHI
5. Micro-well dilution assay
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گردید .در ادامه میکروپلیتها به مدت  02ثانیه با دور

در این آزمایش ،ظرفیت آنتیاکسیدانی از طریق

 722 rpmشیک شده و در دماهای  05 ،5و 75درجه

اندازهگیری ترکیبات آلی فرار و هیدروپراکسیدهای

سانتیگراد به مدت  02ساعت گرمخانهگذاری شدند.

مزدوج حاصل از اکسیداسیون اسید لینولئیک تعیین شد

سپس در پایان زمان انکوباسیون ( 02ساعت) مقادیر

(داپکشیوز

استوك

 MICبه عنوان حداقل غلظت ممانعتکننده از رشد و

بتا-کاروتن /اسید لینولئیک (سیگما آلدریچ )0به این

 MBCبه عنوان حداقل غلظت کشنده باکتری بر حسب

صورت تهیه شد که در ابتدا 2/5 ،میلیگرم بتا -کاروتن

میکروگرم به ازای میلیلیتر محاسبه گردیدند .رشد

در  0میلیلیتر

05

میکروبی از طریق بررسی میزان جذب نوری در طول

میکرولیتر لینولئیک اسید و  022میلیگرم از تویین 22

 022نانومتر ارزیابی شد ،جهت تایید میزان  5 µlاز

(مرك آلمان) به آن افزوده شد .سپس با روش تبخیر در

محتویات چاهکهای شفاف روی محیط نوترینت آگار

خالء ،کلروفرم جدا گردیده و  022میلیلیتر آب مقطر

کشت گردید.

اشباع شده با اکسیژن ( 72دقیقه )022ml/ min ،همراه با

ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی

تکان شدید به آن افزوده شد 0/5 .میلیلیتر از محلول

ارزیابی DPPH

تهیه شده فوق به لولههای آزمایش منتقل و 752

و

همکاران

.)0225

محلول

کلروفرم(مرك) حل و سپس

0

توانایی هیدروژن دهندگی عصارهها ،به واسطه بی-

میکرولیتر از اسانس به لوله افزوده شد ،سپس در دمای

رنگ نمودن محلول متانولی ارغوانی رنگ  DPPHاندازه-

اتاق به مدت  25ساعت نگهداری شد .مراحل ذکر شده در

گیری شد .در این ارزیابی طیف سنجی ،از رادیکال پایدار

باال در مورد بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن به عنوان شاهد

دی فنیل پیکریل هیدرازیل (( )DPPHسیگما آلدریچ) به

مثبت و بالنک (فقط حاوی  752میکرولیتر اتانول) انجام

عنوان عامل واکنش دهنده استفاده شد )آدامز 0220؛

شد .پس از گرمخانهگذاری ،جذب نوری نمونهها در222

بورتیس و بوکار  52 .)0222میکرولیتر از غلظتهای

نانومتر قرائت گردید و ظرفیت آنتیاکسیدانی ،از مقایسه

مختلف اسانس به  5میلیلیتر محلول متانولی

جدب نوری نمونهها با زمان صفر و از روی میزان

2/222درصد  DPPHافزوده شد .بعد از  72دقیقه

پایداری رنگ زرد بتا کاروتن به درصد مورد سنجش

نگهداری در دمای اتاق ،جذب در طول موج  503nmدر

قرار گرفت.

مقایسه با شاهد قرائت شد .بازداری رادیکال آزاد

ارزیابی ترکیبات فنولیک تام

 DPPHبر اساس درصد ( )%Iبه صورت زیر محاسبه

سنجش مواد فنولیک تام با استفاده از واکنشگر فولین

شد:

سیوکالتو( 7سیگما آلدریچ) و اسید گالیک (سیگما آلدریچ)

I%= (Ablank – Asample/ A blank) × 100
که  Ablankجذب محلول شاهد (حاوی همه مواد واکنشگر

به عنوان استاندارد انجام شد (داپکشیوز و همکاران

به جز اسانس) و  Asampleجذب محلول حاوی غلظتهای
مختلف اسانس است .غلظتی از اسانس که  %52بازداری
را نشان می دهد ) (IC50از منحنی ترسیم شده بر اساس
درصد بازداری در برابر غلظت اسانس به دست آمد.
آنتیاکسیدان سنتزی  BHTنیز به عنوان کنترل مثبت به
کار رفت .آزمایشات در  7تکرار انجام شد.
ارزیابی بتا-کاروتن /اسید لینولئیک

0225؛ چندلر و دادز  2/0 .)0257میلیلیتر از اسانس
مذکور به ارلن مایر منتقل شد 20 ،میلیلیتر آب مقطر و
 0میلیلیتر واکنشگر فولین سیوکالتو به آن اضافه شد و
محتویات ارلن مایر به شدت مخلوط شد .بعد از  7دقیقه،
 7میلیلیتر از محلول %0کربنات سدیم اضافه شد و

1. Sigma Aldrich
2. Tween 40
3. Folin-Ciocalteu
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محمودي ،احساني و ...

بررسی نتایج اسانسگیری در این مطالعه نشان داد

مخلوط به مدت  0ساعت روی صفحه تکاندهنده با شدت
متوسط قرار داده و جذب آن در  302نانومتر قرائت شد.

که بازده اسانس زیره سبز  0/5درصد بر اساس وزن

مراحل ذکر شده برای محلولهای استاندارد اسید گالیک

خشک نمونه میباشد .ترکیبات عمده تشکیل دهنده

( 2-0222میکروگرم در  2/0میلیلیتر) انجام شد و یک

اسانس زیره سبز همراه با زمان بازداری و درصد هر

منحنی استاندارد مطابق معادله زیر به دست آمد:

ترکیب در جدول شماره یک نشان داده شده است.

 + 2/2277اسیدگالیک ( = 2/2200 × ) µgمیزان جذب

بیشترین ترکیبات اسانس دانه زیره سبز را کومین

آنالیز آماری

آلدهید ( ،)02/20 %آلفا ترپینن ( ،)02/32 %گاما ترپینن (%

دادههای جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آنالیز

 ،)00/22گاما ترپینن  3ال ( ،)5/22%پارا سیمن ()5/55 %

آماری  SPSSتجزیه شدند.

و بتا پینن ( )3/30 %تشکیل میدهند.

نتایج
اجزاء تشکیل دهنده اسانس زیره سبز
جدول  -1آنالیز اسانس دانه زیره سبز با استفاده از * GC/MS
زمان بازداری (دقیقه)

شاخص بازداری

درصد

نام ترکیب
بتاپینن

07/20

252

3/30

میرسن

07/52

220

0/02

پاراسیمن

05/02

0203

5/55

0و 5سینئول

05/52

0270

2/52

گاماترپینن

03/75

0200

00/22

سس دیهیدرو کارون

07/22

0025

2/25

کومین آلدهید

00/25

0023

02/20

آلفا ترپینن

05/22

0052

02/32

گاما ترپینن  3ال

02/00

0722

5/22

* در این جدول به ترکیبات اساسی از لحاظ دارا بودن بیشترین درصد اشاره شده و از ذکر ترکیبات جزئی پرهیز شده است.

فعالیت ضد باکتریایی اسانس دانه زیره سبز

تیفی موریوم بودند (جدول شماره  .)0نتایج نشان دهنده

اثرات ضدباکتریایی اسانس زیره سبز با استفاده از

افرایش توان ضدمیکروبی اسانس با کاهش مقایر  pHو

تعیین حداقل غلظت مهاری مورد ارزیابی قرار گرفت

دما بود ( .)P<2/25بیشترین میزان ممانعت از رشد

(جدول شماره  .)0بر اساس یافتههای این مطالعه MIC

باکتریهای گرم منفی و گرم مثبت در این مطالعه در

و  MBCاسانس مذکور در تیمارهای مختلف ذکر شده

تیمار دمایی  5درجه سانتیگراد pH = 0 ،مشاهده گردید.

(شرایط مختلف دمایی و  )pHبه ترتیب در محدوه

کمترین میزان  MICاسانس در این مطالعه مربوط به

 73/5 -2022 µg/mlو  052-2022قرار داشت .بیشترین

باکتری استافیلوکوکوس اوروئوس در تیمار دمایی 5

تاثیر ضدباکتریایی اسانس علیه باکتری استافیلوکوکوس

درجه سانتیگراد pH= 0 ،به میزان  75 µg/mlبود.

اورئوس بود و مقاومترین باکتریها نسبت به این

همچنین با باال رفتن دما و  pHافزایش همسو در هر دو

اسانس باکتریهای گرم منفی اشرشیاکلی و سالمونال

مطالعه ترکیبات موثر ،خصوصیات ضدباکتریایي و آنتياکسیداني اسانس زیره سبز

مورد حداقل غلظتهای ممانعت از رشد و کشندگی
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اسانس کامالً مشهود بود (.)P<2/25

جدول  -2حداقل غلظت ممانعت از رشد ( )MICو حداقل غلظت کشندگی ( )MBCاسانس دانه زیره سبز
pH

دما()ċ

0

75

05
0

0

5

3/7

75

3/7

05

3/7

5

(MIC)µg/ml

(MBC)µg/ml

S.aureus

722

0022

L.monocytogenes

0022

0222

E.coli

2522

2022

S.typhimurium

0222

2522

S.aureus

052

022

L.monocytogenes

022

0222

E.coli

022

0222

S.typhimurium

0022

2522

S.aureus

73/5

052

L.monocytogenes

052

722

E.coli

722

022

S.typhimurium

722

0022

S.aureus

022

2522

L.monocytogenes

0022

2022

E.coli

2522

-

S.typhimurium

2022

-

S.aureus

722

0022

L.monocytogenes

022

2522

E.coli

0022

2022

S.typhimurium

0022

2022

S.aureus

052

722

L.monocytogenes

722

0022

E.coli

022

0222

S.typhimurium

022

0022

باکتری

فعالیت آنتیاکسیدانی و ترکیبات فنولیک اسانس دانه

اساس اطالعات موجود در شکل شماره  0در ممانعت از

زیره سبز

اکسیداسیون لینولئیک اسید در سیستم بتاکاروتن-

توانایی مهار رادیکالهای آزاد توسط آزمایش دی پی

لینولئیک اسید در غلظت  0میلیگرم بر میلیلیتر 55

پی اچ ارزیابی شد .در این تحقیق میزان  IC50زیره سبز

درصد اثر مهاری توسط اسانس حاصل شد ،در ضمن

 0/07میکروگرم بر میلیلیتر بوده که در مقایسه با

در ارتباط با آنتیاکسیدان سنتزی بوتیلید هیدروکسی

بوتیلتید هیدروکسی تولوئن ( )BHTضعیفتر میباشد.

تولوئن  25درصد اثر مهاری در آزمایش بتاکاروتن-

همچنین نتایج نشان داد که با افزایش غلظت اسانس مهار

لینولئیک اسید حاصل شد .میزان ترکیبات فنولی 57/02

رادیکالهای آزاد با قدرت بیشتری صورت میگیرد .بر

میلیگرم گالیک اسید بر گرم اسانس تعیین شد.

محمودي ،احساني و ...
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شکل  -1اثر اسانس  ،کنترل مثبت بوتیلتید هیدروکسی تولوئن و کنترل منفی در ممانعت از اکسیداسیون لینولئیک اسید

بحث

0220؛ کارامن و همکاران  .)0227در مطالعه ما نیز

نتایج حاصل از بررسی ترکیب شیمیایی اسانس دانه

مقادیر  MICو  MBCتعیین شده اسانس زیره سبز در

زیره سبز در مطالعه حاضر تا حدودی با سایر بررسی-

تمامی تیمارها در مورد باکتریهای گرم منفی در مقایسه

های صورت گرفته در این راستا همخوانی داشت (بتائیب

با باکتریهای گرم مثبت باالتر بوده که این امر میتواند

و همکاران 0202؛ هاجوئی و همکاران 0202؛ اهلل قدری و

ناشی از تفاوت در ساختار دیواره سلولی باکتریها

همکاران  (0202در اغلب این مطالعات ترکیباتی همچون

باشد (کیتیک و همکاران 0220؛ ساهین و همکاران

کومین آلدهید ،آلفا ترپینن ،بتا پینن ،گاما ترپینن ،سیمن و

 .)0220افرایش توان ضدباکتریایی اسانس با کاهش

پارامنت عمدهترین اجزاء اسانس زیره سبز بوده و در

مقادیر  pHو دما کامالً مشهود بوده ( )P<2/25به گونه-

مطالعه حاضر نیز کومین آلدهید و آلفا ترپینن ترکیبات

ای که بیشترین میزان ممانعت از رشد باکتریهای گرم

عمده موجود در اسانس بودند (جدول شماره  .)0فعالیت

منفی و گرم مثبت در تیمار دمایی  5درجه سانتیگراد و

ضدمیکروبی اسانس زیره سبز علیه طیف وسیعی از

 pH = 0مشاهده شد ( )P<2/25که این امر میتواند

میکروارگانیسمها (باکتریها و قارچها) قابل مقایسه با

ناشی از تاثیر مستقیم  pHپائین بر روی حاللیت بهتر

داروهای استاندارد بوده و توسط بسیاری از محققین

اسانس در فاز چربی غشا سلولی باکتری باشد (بستی و

گزارش شده است (نیکوال و همکاران 0225؛ اکوبلیس و

همکاران 0223؛ کوتسو مانیس  .)0222ارزیابی ظرفیت

همکاران  .)0223یافتههای بدست آمده در بخش  MICو

آنتیاکسیدانی اسانس دانه زیره سبز نشان داد که این

 MBCمطالعه حاضر نیز نشان داد که اسانس زیره

اسانس از خواص آنتیاکسیدانی مناسبی برخوردار می-

سبز از فعالیت ضدباکتریایی مناسبی برخوردار و

باشد .در مطالعه سوری و همکاران میزان  IC50اسانس

بیشترین تاثیر آن علیه استافیلوکوکوس اورئوس بود.

این گیاه  5/30میکروگرم بر میلیلیتر بوده (سوری و

باکتریهای گرم منفی اشرشیاکلی و سالمونال تیفی

همکاران  )0225در صورتی که در مطالعه ما این میزان

موریوم مقاومترین باکتریها نسبت به آن بودند (جدول

 0/07میکروگرم بر میلیلیتر میباشد که نشاندهنده

شماره  .)0باکتریهای گرم مثبت نسبت به عصارهها

برتری ظرفیت آنتیاکسیدانی اسانس مطالعه ما در

واسانسهای گیاهی در مقایسه با باکتریهای گرم منفی

مقایسه با مطالعه سوری میباشد .ارزیابی اثرات

حساسیت بیشتری نشان میدهند (ساهین و همکاران

ضدمیکروبی و آنتیاکسیدانی و سیتوتوکسیتی اسانس
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زیره سبز توسط اهلل قدری و همکاران نشان داد که

یافتههای مطالعه ما ظرفیت آنتیاکسیدانی و محتوای

میزان  IC50اسانس  5/2میکروگرم بر میلیلیتر بوده و

ترکیبات فنولی کمتری را نشان داد .اختالف مشاهده

همچنین محتوای ترکیبات کل فنولیک این گیاه دارویی

شده در خواص

آنتیاکسیدانی گیاهان دارویی در

 77/27میکروگرم بوده (اهلل قدری و همکاران  )0202که

مطالعات مختلف می تواند به علت اختالف ترکیبات

در مقایسه با یافتههای مطالعه ما از خواص آنتی-

تشکیل دهنده گیاهان مذکور (تحت تاثیر ژنتیک ،آب و

اکسیدانی و ترکیبات فنلی کمتری برخوردار میباشد.

هوا ،فصل برداشت و  ...قرار) بویژه در ترکیبات فنولی و

بررسی ترکیبات شیمیایی و خواص آنتیاکسیدانی

پلیفنلی آنها باشد به گونهای که ارتباط مستقیم بین

اسانس زیره سبز بومی استان یزد نشان داد که این

میزان فنل و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاهان دارویی وجود

اسانس از لحاظ ظرفیت آنتیاکسیدانی دارای 0/22 IC50

دارد (مورت و همکاران  .)0223با توجه به بومی بودن

میکروگرم بر میلیلیتر اسانس و محتوای ترکیب فنولی

گیاه زیره سبز و مصرف غذایی و دارویی آن از زمان-

22/00

میلیگرم گالیک اسید بر گرم اسانس بود

های دور در کشورمان ،این بررسی میتواند مقدمهای

(حاجیرو السادات و همکاران  ،)0202که یافتههای این

جهت بکارگیری عملی از اسانس گیاه زیره سبز با توجه

افراد نیز همسو با نتایج مطالعه ما میباشد .نیک وار و

به ترکیب شیمیایی ،خصوصیات ضدباکتریایی و ظرفیت

همکاران ( )0222خواص آنتیاکسیدانی عصاره الکلی

آنتیاکسیدانی مناسب آن باشد ،تا بدین طریق هم امکان

زیره سیاه را بررسی و یافتهها نشان داد که این گیاه

استفاده از یک منبع سهل الوصول و مقرون به صرفه

دارای  022/2 IC50میکروگرم بر میلیلیتر بوده و

فراهم ،همچنین از هدر رفتن محصول و خسارتهای

همچنین ( TFCمحتوای کل ترکیبات فنلی)  50/20میلی

ناشی از آن جلوگیری شود ،در نهایت گامی جهت اعتالی

گرم گالیک اسید بر گرم عصاره بود که در مقایسه با

بهداشت و ایمنی غذایی جامعه برداشته شود.
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