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Abstract 

 

Background and purpose: Recently, natural antimicrobials attracted a lot of attention due to 

increasing preference of consumers for organic products which are free of chemical additives. The aim of 

this study was to investigate the antibacterial activity of cinnamaldehyde in combination with acetic and 

lactic acids against L.monocytogenes. 

Materials and methods: The antibacterial effects of cinnamaldehyde, acetic and lactic acids 

were determined using minimum inhibitory concentration (MIC). Fractional inhibitory concentration 

(FIC) was also used to evaluate the combined antibacterial activity.  

Results: Based on our results, MIC values for cinnamaldehyde, acetic acid and lactic acid were 

0.312, 2.5 and 5 μl/ml, respectively. FIC results showed that cinnamaldehyde combination with the 

organic acids had no interaction effects (1.0<FIC<4.0). 

Conclusion: Cinnamaldehyde, acetic and lactic acids were found effective in inhibiting the growth of 

L. monocytogenes. Meanwhile, organic acids can reduce the required amount of cinnamaldehyde. 
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 پژوهشی

تنهایی و  اثرات ضد باکتریایی سینامالدئید و اسیدهای آلی، به
 مونوسیتوژنز لیستریاترکیبی، علیه 

 
       1زلیخا شیروانی

       2جواد علی اکبرلو

 3حسین تاجیک

 چكیده
اخیراً ترکیبات ضد میکروبی  ببییی  بیا خابرمندی یدا ندا  یدف منیرگ ک  یدماص بیا م نی  ت  و هدف: سابقه

اند. هدگ ا ن مطالیا بررس  نیالیت هاا شیییا   هست د، ت جا ز ادا را با خ د جلب کردفا مارا از اندودن ارمانیک ک
 باشد.ضد باکتر ا   سی امالدئید در ترکیب با اسید استیک و اسید  کتیک ملیا لیستر ا م  سیت ژند م 

بیا اسیتدادف از روح ایدادل تل یت اسید  کتییک سی امالدئید، اسید استیک و اثرات ضد باکتر ا    ها:مواد و روش
 چ ین براا ارز اب  نیالیت ضد باکتر ا   ترکیب  از روح تل ت مهارا سهی  استدادف شد.مهارک  دم  تییین شد. هم

ت ها   براا سی امالدئید، اسید استیک و اسیید بر اساس نتا ج ا ن ت قیق، مقدار ادادل تل ت مهارک  دم  با ها:یافته
میکرولیتر بر میل  لیتیر بی د. روح تل یت مهیارا سیهی  نایاص داد کیا سیی امالدئید در  5و  5/3، 213/0ترتیب کتیک با 

 باشد.( م FIC  > 0/1<0/4ترکیب با اسیدهاا آل  بدوص اثر متقابل )

انید و می ثر بی دف دلیسیتر ا م ن سییت ژن سی امالدئید، اسید استیک و اسید  کتیک در میانیت از رشد باکترا استنتاج:

 ده د.استدادف از اسیدهاا آل ، میداص م رد نیاز سی امالدئید را کاهش م 
 

 م ن سیت ژند لیستر ا ضدباکتر ا  ،  کتیک،سی امالدئید، اسید استیک، اسید واژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
لیستر ا م ن سیت ژند، باکترا مرم مثبتی  اسیت کیا 

دلیل ت انا   ش د و باب ر مستردف در ببییت  انت م اب
زدف،  ک ماکل رشد آص در دماا  خچال و تذاهاا  خ

ش د و مهم براا ت لیدک  دماص م اد تذا   م س ب م 
لذا با م  اص پات ژص تذا   مهم در سطح جهیاص شی اختا 

 اخیراً با دلیل اول  یت اسیتدادف از م نی  ت .(1)استشدف 
ک  یدماص، براا منرگ ارمانیک مارا از م اد اندودن 

ترا دیرار ضد میکروب  ببیی  م رد ت جا بیش ترکیبات

م یی اص  هییا، بییاو نییید اسییتدادف از اسییان  (3)انییدتییامرن
 Generally Regarded As Safeکا ا ین ها  باکتر الآنت 

(GRAS )انیید، میی رد پییذ رح مسییتردف شیی اختا شییدف

سیی امالدئید  یک . (2)اسیتدیرار مرنتیا  ک  یدماصمنرگ
آروماتیک آلدهیدا و جدء اصل  منارف پ سیت دارچیین 

سیییاختار  داشیییتن و بیییا (5،4)اسیییتدرصییید(  55)ایییدود 
 .(2)ک دها جل میرا م آلدهیدا، از رشدمیکروارمانیسم

 الیتیا نییها بمیدادا از آند یل تییامیش هاتااا باکترا
 

 :z.shiravani682@yahoo.com E-mail                 داناکدف دامپدشک ، داناگاف ارومیا مروف بهداشت وک ترل کید  م اد تذا  ، ارومیا -زلیخا شیروانیمولف مسئول: 

 ، داناگاف ارومیا، ارومیا، ا راصرش اس  ارشد، مروف بهداشت و ک ترل کید  م اد تذا  ، داناکدف دامپدشک داناج ا کا .1
 ، داناگاف ارومیا، ارومیا، ا راصدانایار، مروف بهداشت و ک ترل کید  م اد تذا  ، داناکدف دامپدشک . 3
 ک ، داناگاف ارومیا، ارومیا، ا راصاستاد، مروف بهداشت و ک ترل کید  م اد تذا  ، داناکدف دامپدش. 2
 : 35/13/1234تار خ تن  ب :            2/11/1234 تار خ ارجاع جهت اصناات :           31/10/1234 تار خ در انت 
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 پژوهشی

ATPase و ATPase-0F1F  اسیت کیا در ت لییدATP  و

 . مکانیسم اثرسیی امالدئید(5)سل ل  دخالت دارد pHت  یم 

باشیید و ت لییید  یی ص پتاسیییم میی  ATPase-0F1Fبرآنیید م 

ATP  سییی امالدئید، نیالیییت آنیید م (7)ک ییدرا مهییار میی .

ATPase  (5)ک دتاا را در لیستر ام ن سیت ژند مهار م ،

ها بقاا سیل ل را مختیل خ اهید امرچا مهار ا ن نیالیت

م  اص  ک ملت مرگ ثان  ا شی اختا شیدف کرد، ول  با

با ا ن اال، مهار آند م نقش مهیی  در کیاهش  .(8)است

رشیید بییاکترا و در تل ییت کایی دف سییی امالدئید دارد. 

ت انید هیاا تایا می چ ین مهار تیر اختناص  آند مهم

هاا ک چک آب مر د سی امالدئید باشد ت سط م لک ل

 م ی اصهیا بیاکا ااتیا ً با ملت تغییرات در ساختار پروتئین

مد ت اصل   .(3)باشدمر دا م  ک پیامد تیامنت آب

سی امالدئید ا ن است کا با م  اص نیالیت ضد میکروب ، 

 ،GRASو بیا م ی اص  (10)نیازا با تیاس مستقیم آص نیسیت

ب دا شیدف ت سط سازماص تذا و دارو ا ا ت مت دف ببقا

  (11،13)است و بیراا اسیتدادف در تیذا تا یید شیدف اسیت

21 CFR 182.60)). ا اسید استیک واسیدهاا آل  از جیل 

از   کی  .شی نداسید  کتیک در سراسر ببیییت  انیت می 

هیا تر ن کاربردهاا آص در ص ا ع تیذا   اسیت. آصمهم

ک  یدف ب ر کل  در تذاهاا مختلف بیا م ی اص ت  ییمبا

اسید تا، مامل ضد میکروب ، بییم ده یدف در ترشی   یا 

 اثیرات ضید میکروبی . (12)ش ندبیم و ب ا می ف اضانا م 

تیر از ایدادل بیا کیم pHاسیدهاا آل  با ملت کیاهش 

م رد نیاز براا رشد و بازدارنیدم  متیاب لیک  ناشی  از 

در ا ین  .(14)باشیدهاا تدکیک نایدف اسیید می  لک لم

سی امالدئید هاا مختلف تل تاثر ضد باکتر ا   مطالیا، 

(5/3 ،35/1 ،535/0 ،213/0 ،155/0 ،078/0، 023/0 ،

 ،5/3، 5، 10میکرولیتر در میل  لیتر(، اسیید اسیتیک ) 013/0

 لیتیر(میکرولیتر بر میلی  535/0،213/0،155/0،023/0، 35/1

، 213/0، 535/0، 35/1، 5/3، 5، 10، 30و اسید کتیک )

میکرولیتر بر میل  لیتیر( بیا ت هیا   و ترکیبی  در  155/0

جهت تییین  (BHI broth)1 م یط آبگ شت مغد و دلب

                                                 
1. Brain Heart Infusion broth 

، ایدادل تل ییت (MIC)3ایدادل تل یت مهارک  یدم  

بیا  (FIC)4و تل ت مهیارا سیهی   (MBC)2کا دم  

اا خانیا 35روح استاندارد ردیق سازا در میکروپلییت 

 ت.م رد بررس  درار مرن
 

 مواد و روش ها
درصیید از  33در ا یین مطالیییا تجربیی ، سییی امالدئید 

، اسیید (St. Louis, Mo. USA)شرکت سیگیا آلیدر   

دا درصیید و  30درصیید، اسییید  کتیییک  100اسییتیک 

از شیرکت می اد شییییا    (DMSO)5متیل س لد کسید 

هییاا ، م یییط(Darmstadt, Germany)5مییرآ آلیییاص 

 Brain Heart Infusion Agar-BHIAکایت میکروبی  

شییرکت از  Brain Infusion Broth- BHIB Heartو 

 باکترا می رد مطالییا ب دند. (Milano, Italia)بی   ف 

 از کلکسیی ص (ATCC 1163)باکترا لیستر ا م ن سییت ژند 

 میکروب  مروف بهداشت م اد تیذا   دانایکدف دامپدشیک 

 داناگاف ارومیا تهیا شد.
 

 اکتراتهیا میداص تلقیح ب
ابتدا  ک مرانی ل بیاکترا لیسیتر ا م ن سییت ژند از 

م رد ن ر در شرا ط ستروص خارج و بیا  7هاا کرا  ل لا

 27براث م تقل شد و در دمیاا  BHIلیتر م یط میل  10

دارا شید. بیاکترا دبیل از اسیتدادف درجا سلسی س نگا

ب ر مت ال  دو بار تجد ید کایت مرد ید. بیراا ا ین با

لیتیر میل  10آمار با  BHIکل   باکترا از  5 -4م   ر، 

BHI  سلسی س بیا میدت  درجا 27براث م تقل شد و در

 100سییامت انک بییا مرد یید. کاییت دوم بییا انتقییال  34

 BHIلیتیر میلی  10میکرولیتر از س سپانسی ص باکترا بیا 

سیامت  30درجا سلسی س با میدت  27براث تهیا و در 

سیامتا، ردیت  زم  30دارا مرد د. سپ  از کات نگا

میک نارل ید  5/0را تهیا و تیداد باکترا روا استاندارد 

                                                 
2. Minimum inhibitory concentration 

3. Minimum Bactericidal Concentration 

4. Fractional inhibitory concentration 

5. Dimethyl sulfoxide 

6. Merck chemical company 

7. Cryo tube 
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ت  یم مرد د و با ردیق سیازا  cfu/ml 810×23/0میادل 

ابتیدا  تهییا مرد ید. BHI brothدر م یط کایت  510با 

هیاا  ک مران ل بیاکترا لیسیتر ا م ن سییت ژند از ل لیا

و  م رد ن ر در شرا ط سیتروص خیارج Cryo tube کرا  

براث م تقیل شید و در دمیاا  BHIلیتر م یط میل  10با 

دارا شد. باکترا دبل از استدادف درجا سلسی س نگا 27

با ب ر مت ال  دو بار تجد د کایت مرد ید. بیراا ا ین 

لیتیر میل  10آمار با  BHIکل   باکترا از  5 -4م   ر، 

BHI  سلسی س بیا میدت  درجا 27براث م تقل شد و در

 100ک بییا مرد یید. کاییت دوم بییا انتقییال سییامت ان 34

 BHIمیلی  لیتیر  10میکرولیتر از س سپانسی ص باکترا با 

سیامت  30درجا سلسی س با میدت  27براث تهیا و در 

سیامتا، ردیت  زم  30دارا مرد د. سپ  از کات نگا

میک نارل ید  5/0را تهیا و تیداد باکترا روا استاندارد 

سیازا رد د و با ردییقت  یم م cfu/ml 810×23/0میادل 

 تهیا مرد د. BHI brothدر م یط کات  510با 
 

و ایدادل  (MIC)تییین ادادل تل ت مهارک  یدم  رشید 
روح ردییییق سیییازا در  بیییا(MBC) تل ییت کاییی دم  

 ااخانا 35میکروپلیت 

خانیا اا بیا  35هیاا براا ا ن روح از میکروپلییت

 13میکرولیتیر کیا داراا  200چاهک تا مرد و با اجم 

ابتدا سی امالدئید  رد ف م  باش د، استدادف شد. 8ست ص و 

، اسییید اسییتیک و (DMSO)در دا متیییل س لد کسییید 

اسید  کتیک در آب مقطر استر ل ال شیدند و ت سیط 

 میکرومتیر اسیتر ل شیدند. 33/0صان  میکروبی ل ژ ک 

، اسییید µl/mL013/0- 5/3  دام ییا تل تیی  سییی امالدئید

 و بیییراا اسیییید  کتییییک µl/mL023/0- 10 اسیییتیک

µl/mL 155/0- 30  35ب د. در هر چاهیک میکروپلییت 

بیاکترا  µl5بیراث و  BHIم یط کایت  µl35 اا،خانا

از م ل ل است آ سی امالدئید، اسید  µl100ر ختا شد و 

استیک و اسید  کتیک با اولین چاهک انیدودف شیدند، 

چاهیک پی  در  7هاا سیر ال  در از ردت µl100سپ  

 BHIاز  µl 135تقال  انت. آخر ن ست ص با وسییلا پ  ان

از باکترا پر شد و با م  اص شاهد م دی  در  µl5براث و 

ن ر مرنتا شد. از ار تروما سیین بیا م ی اص شیاهد مثبیت 

بی د.  µl300استدادف شید. اجیم نهیا   در هیر چاهیک 

سپ  میکروپلییت بیا وسییلا پیارانیلم پ شیاندف شید. بیا 

از ها هاا دروص چاهکم ل ل م   ر مخل ط شدص تیام

 بیا دور سیرمت (BOECO, Germany)میکروپلیت شییکر 

rpm200  ثانیا استدادف مرد د و سپ  در دمیاا  30براا

 مذارا شد.سامت مرمخانا 34مدت درجا سلسی س با 27

مذارا، کدورت  ا مدم کیدورت بید از اتیام مرمخانا

 چاهیکها با ص رت چای  مااهدف شد. اولین در چاهک

در ن یر مرنتیا شید. بیراا تسیت  MICشداگ با م ی اص 

MBC ده یدف ها   کا شیداگ ب دنید و نایاصاز چاهک

میکرولیتیر برداشیتا  5مدم رشد باکترا ب دند، با مقدار 

 .(15)آمار کات سط   دادف شد BHIشد و بر روا 
 

 (FIC)تل ت مهارا سهی  
 در ا ن آزما ش اثر ترکیب  سی امالدئید، اسیید اسیتیک

و اسید  کتییک در برابیر بیاکترا لیسیتر ا م ن سییت ژند 

 م رد بررس  درار مرنت. دام ا تل تی  ا ین ترکیبیات از دو

تر از تا ادادل چهار برابر کم MICتر از مقدار برابر بیش

 هااتخاب مرد د و چاهکبراا ا ن باکترا ان MICمقدار 

 اا با شرح ز ر پر مرد د:خانا 35میکروپلیت 

میکرولیتیر  35در رد ف اول، هر چاهیک م تی ا 

BHI  ،میکرولیتییر بییاکترا )کییا تیییداد آص روا 5بییراث 

cfu/ml510 هیاامیکرولیتر از تلطت 100 ماتا ب د( وت  یم 

مختلییف سییی امالدئید بیی د. در سییت ص اول، هییر چاهییک 

میکرولیتر باکترا و  5براث،  BHIمیکرولیتر  35م ت ا 

هیاا مختلیف اسیداسیتیک  یا میکرولیتر از تل یت 100

هیا ایا ت ترکیبی  بقییا چاهیک اسید  کتییک اسیت.

سی امالدئید با اسید استیک  ا اسید  کتیک ب دنید. پی  

میکرولیتر باکترا و  5براث،  BHIمیکرولیتر  35م ت ا 

 مختلییف سییی امالدئید و هییاا میکرولیتییر از تل ییت 50

هاا مختلف اسید استیک  ا اسید میکرولیتر از تل ت 50

ثانییا مخلی ط شیدف و  20 کتیک ب دند. سپ  با مدت 

سامت نگا  34درجا سلسی س با مدت  27در انک بات ر 

دارا مرد یید و بییر اسییاس ماییاهدات چاییی  و میییداص 
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 FIC < 5/0در ا ن آزما ش، تییین مرد د. FIC کدورت

سی رژ سیت نسیب ،  FIC> 5/0 <75/0ها، سی رژ ستجد 

0/1 > FIC >75/0  ، 0/4داراا اثر اندا ا>FIC > 0/1 

 .(15)مرد دها تقسیمجد آنتام نیست FIC> 0/4 اثر وب 
 

 یافته ها
 ت ها  م اد ضدباکتر ا   با MBCو  MICنتا ج 

سیی امالدئید اثیر ضید نتا ج ا ن مطالیا نااص داد کا 

تییرا نسییبت بییا دو اسییید آلیی  دارد و باکتر ییا   دیی ا

چ ین اسید استیک نایاص داد کیا اثیر ضید باکتر یا   هم

 (.1ترا نسبت با اسید  کتیک دارد )جدول شیارف د ا

 

سیی امالدئید، اسیید  MBCبیا ت هیا   و  MICنتیا ج  :1دول شماره ج

 لیستر ا م ن سیت ژند استیک و اسید  کتیک بر
 

 MIC(µl/mL) MBC(µl/mL) ترکیب استدادف شدف

 213/0 213/0 سی امالدئید

 5 5/3 اسید استیک

 5 5 اسید  کتیک

 - 8 (µg/mL)ار تروما سین 

 

  بییا میی اد ضیید باکتر ییا  FICترکیبیی  و  MICنتییا ج 
 ص رت ترکیب 

سیی امالدئید در  FICترکیبی  و  MIC، 3جدول شیارف 

ترکیبی   MIC دهید.ترکیب با اسیدهاا آل  را نااص م 

سی امالدئید + اسید استیک نسبت با سیی امالدئید + اسیید 

ترکیبی  ا ین می اد  MICتیر بی د. مقیاد ر  کتیک دی ا

بیا  دهید کیا نییازت ها   نااص م ها باآص MICنسبت با 

ترا از سی امالدئید و اسیدهاا آل  بیراا هاا کمتل ت

ترکیبیات  FIC باشید.مهار رشد لیستر ا م ن سیت ژند می 

ضد باکتر ا   سی امالدئید + اسید اسیتیک و سیی امالدئید 

دهد کا ا ن ترکیبات بدوص اثر + اسید  کتیک نااص م 

 ت د.متقابل نسبت بهم ملیا باکترا لیستر ا م ن سیت ژند هس
 

سیی امالدئید، اسیید اسیتیک و   FICترکیبی  وMIC:2جدول شمماره 

 م ن سیت ژند لیستر ااسید  کتیک بر 
 ترکیب 

 (A) استدادف شدف 

 ترکیب 

 (B) استدادف شدف 

MIC  ترکیب 

 (µl/mL) 

 شاخص 
FIC (µl/mL) میلکرد 

A B 
 ب  اثر 052/1 15/0 213/0 اسید استیک سی امالدئید

 ب  اثر 052/1 21/0 213/0 اسید  کتیک ئیدسی امالد

 بحث
دهید کیا مییانگین هد  یا برآوردهاا اخیر نااص م 

هاا ناش  از م اد تذا   در ا ا ت مت دف سا نا بییارا

میلیارد د ر و براا تیپ  04/3، ت ژندیم ن س ا ستریلبراا 

 .(71)میلی ص د ر بی دف اسیت H157O ،525:7اشر ایاک  ا 

شی ع بییارا لیستر  ز با شییر خیام  یا تییر پاسیت ر دف و 

. ب ییابرا ن (18)م نیی  ت لب یی  در ارتبییاط بیی دف اسییت

هاا مداخلا مر می ثر در صی ا ع تیذا   بیراا استراتژا

هاا پیات ژص و ناسید ک  یدف ک ترل رشد میکروارمانیسم

بییراا ابیی ییاص از کیدیییت میکروبیی  و ا ی یی  تییذاهاا 

. براا (13)ک  دف، کارآمد و مقروص با صرنا استمنرگ

ضید  ادادل نرآ  ید می اد تیذا  ، اسیتدادف از ترکیبیات

 .(30)اا دابل دسترس استمیکروب  ببیی  مد  ا

هیییا ایییاک  از آص اسیییت کیییا بسییییارا از میییدارح

میاه ، داراا اثر بازدارندم  دابیل تی جه   هاااسان 

مطالییات  .(31)زا هسیت دهیاا بیییارابر میکروارمانیسم

بسیارا جهت ماخص کردص اثرات ترکیبات بیا دسیت 

هییا و میاهییاص میطییر بییر روا آمییدف از اسییان  ادو ییا

 هاا مختلف ص رت مرنتا است.نیسممیکروارما

Sanla-Ead  اثییر ضیید 3013و هیکییاراص در سییال ،

را بررس   لیستر ا م ن سیت ژندباکتر ا   سی امالدئید ملیا 

یا بیاکترا میذک ر برابیر بیا سی امالدئید مل MICکردند. 

µl/mL 35/5 (33)ب د. 

Shen  اثیر ضید بیاکترا 3015و هیکاراص در سال ،

را  اورئی س اسیتانیل ک ک سو  E.coliسی امالدئید ملیا 

هاا می رد سی امالدئید ملیا باکترا MICبررس  کردند. 

 .(32)با دست آمد mg/mL 21/0مطالیا 

Ye  اثییر ضیید بییاکترا 3012و هیکییاراص در سییال ،

 سیی امالدئید MICبررسی  کردنید.  E.coliسی امالدئید را بیر 

 .(34)با دسیت آمید mg/mL 21/0ملیا باکترا م رد مطالیا 

، اثیر 3003و هیکیاراص در سیال  Peiدر مطالیا د گرا، 

بررسی  کردنید. را  E.coli ضد باکترا سی امالدئید ملییا

MIC  سی امالدئید ملیا باکترا می رد مطالییاmg/L 400 

اثر ضد باکتر ا   سیی امالدئید، تییی ل  .(35)با دست آمد
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سیالی نن تیدی  ت ها   و ترکیبی  ملییا  و کارواکرول با
بررس  شدف است. نتا ج نااص داد کیا ا ین می اد  م ر  م

در االت ترکیب  داراا اثر سی رژ ست  می  باشی د و در 

االت ترکیب  در مقا سا با االت اسیتدادف تکی  نییاز بیا 

 .(35)باشیدز ا ین می اد ضید باکتر یا   می ترا ادوز کم

Jang  اثر اسید استیک را ملیا 3007و هیکاراص در سال ،

اسیید اسیتیک  MICبررس  کردند.  لیستر ا م ن سیت ژند

از رشیید ا یین بییاکترا جلیی میرا  ppm 3500برابییر بییا 

 است.  کساصااضر  یقت ق MICبا   انتا . ا ن(37)کرد

Zhou  نایاص دادنید کیا 3007و هیکاراص در سیال ،

 -در م یییط کاییت میی لر سییالی نن تیدیی  م ر یی مرشیید 

 ، اسیتیکEDTAهی ت ص براث ااوا تیی ل، کیارواکرول، 

هیاا بیا اسید،  کتیک اسید و سیتر ک اسید بیا تل یت

صید در mg/L 400 ،µl/L 400 ،mg/L 200 ،3/0ترتیب 

 3/0اجییی  و  درصیید اجییی / 3/0اجییی ،  اجییی /

دارا مهیار شید و بی ر می ی اجی  بیا درصد اجی /

تیام  نتا ج ترکیب  تیی ل  ا کارواکرول با استیک اسید 

 رشیید سییالی نن تیدیی  م ر یی مدارا در کییاهش می یی 

، انی اع متدیاوت  1333در سال  Shinو  Ahn .(38)داشت د

از اسیدهاا آلی  کیا اثیرات مهیارا ضید میکروبی  در 

هییاا مختلییف دارنیید را مییدارح برابییر میکروارمانیسییم

هاا ضدباکتر ا   اسیدهاا آل  در برابر کردند. نیالیت

 اشر اییاک  اهاا ناش  از می اد تیذا   شیامل پات ژص

7: H157O ،و  الی ننتید  م ر ی ملیستر ام ن سیت ژند، سی

زا در م نیی  ت تییذا   هییاا ت کسیییند گییر بییاکترا

 .(20،33)وج د دارد

 در ت قیق ااضرمیرا کرد کا ت اص نتیجادر پا اص م 

آلیی  روا  اثییر ضیید باکتر ییا   سییی امالدئید و اسیییدهاا

بییاکترا لیسییتر ا م ن سیییت ژند در م یییط آزما اییگاه  

 ده یدفم رد بررس  درار مرنت. نتا ج با دست آمیدف نایاص

ت اص با ا نیالیت ضد باکتر ا   سی امالدئید ملییا رشید 

ب ابرا ن با ت جا با م ارض باشد. م ن سیت ژند م  لیستر ا

از تی اص  هاا شیییا  ، مدارندفم د  و ش اختا شدف نگا

ا یین ترکیبییات در جهییت م ان ییت از تییذا و ک تییرل 

هییاا مامییل نسییاد و پییات ژص بییا جییاا میکروارمانیسییم

 هاا شیییا   اسیتدادف کیرد. اسیتدادف از اسییدهاادارندفنگا

 ت اند میداص م رد نیاز سی امالدئید را کاهش دهد.آل  م 
 

 سپاسگزاری
 وسییلا ن  سی دماص مراتیب سیپاس خی د را ازبد ن

هیکارا مسئ لین م ترم دانایکدف دامپدشیک  دانایگاف 

ارومیا با دلیل تامین ب دجا پژوها  ا ین مطالییا امینم 

چ یین از هیکیارا آدیاا ملی  کیاام نییا دارند. هیمم 

 )کارش اس آزما اگاف( تاکر و ددردان  م  نیا  د.
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