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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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اثرات ضد باکتریایی سینامالدئید و اسیدهای آلی ،به تنهایی و
ترکیبی ،علیه لیستریا مونوسیتوژنز
زلیخا شیروانی

1

جواد علی اکبرلو

2

3

حسین تاجیک

چكیده
سابقه و هدف :اخیراً ترکیبات ضد میکروبی ببییی بیا خابرمندی یدا ندا یدف منیرگ ک یدماص بیا م نی ت
ارمانیک کا مارا از اندودن هاا شیییا
ضد باکتر ا

هست د ،ت جا ز ادا را با خ د جلب کردفاند .هدگ ا ن مطالیا بررس نیالیت

سی امالدئید در ترکیب با اسید استیک و اسید کتیک ملیا لیستر ا م سیت ژند م باشد.

مواد و روشها :اثرات ضد باکتر ا

سی امالدئید ،اسید استیک و اسید کتییک بیا اسیتدادف از روح ایدادل تل یت
ترکیب از روح تل ت مهارا سهی استدادف شد.

مهارک دم تییین شد .همچ ین براا ارز اب نیالیت ضد باکتر ا

یافتهها :بر اساس نتا ج ا ن ت قیق ،مقدار ادادل تل ت مهارک دم بات ها

براا سی امالدئید ،اسید استیک و اسیید

کتیک باترتیب  3/5 ،0/213و  5میکرولیتر بر میل لیتیر بی د .روح تل یت مهیارا سیهی نایاص داد کیا سیی امالدئید در
ترکیب با اسیدهاا آل بدوص اثر متقابل ( )1/0 > FIC >4/0م باشد.
استنتاج :سی امالدئید ،اسید استیک و اسید کتیک در میانیت از رشد باکترا لیسیتر ا م ن سییت ژند می ثر بی دفانید و
استدادف از اسیدهاا آل  ،میداص م رد نیاز سی امالدئید را کاهش م ده د.

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

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

مرنتییاانیید( )3و نییید اسییتدادف از اسییان هییا ،بییا م یی اص

رشد آص در دماا خچال و تذاهاا خزدف ،ک ماکل

( )GRASشیی اختا شییدفانیید ،میی رد پییذ رح مسییتردف

م س بم ش دو

منرگک یدماص دیرار مرنتیا اسیت( .)2سیی امالدئید یک

مهم در سطح جهیاص شی اختا

آروماتیک آلدهیدا و جدء اصل منارف پ سیت دارچیین

شدف است( .)1اخیراً با دلیل اول یت اسیتدادف از م نی ت

(ایییدود  55درصییید) اسیییت( )5،4و بیییا داشیییتن سیییاختار

ارمانیک مارا از م اد اندودن براا منرگک یدماص،

آلدهیدا ،از رشدمیکروارمانیسمها جل میرا م ک د(.)2

ترکیبات ضد میکروب ببیی م رد ت جا بیشترا دیرار

تااا باکتراها شیامیل تییدادا از آند یمها بیا نییالیت

لذا با م اص پات ژص تذا
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باب ر مستردف در ببییت انت م ش د و بادلیل ت انا

آنت باکتر الها

مهم براا ت لیدک دماص م اد تذا

کا ا ین Generally Regarded As Safe

پژوهشی

زلیخا شیروانی و همکاران

 ATPaseو  F1F0-ATPaseاسیت کیا در ت لیید  ATPو

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

ت یم  pHسل ل دخالت دارد( .)5مکانیسم اثرسیی امالدئید

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

برآنیید م  F1F0-ATPaseمی باشیید و ت لییید ی ص پتاسیییم

روح استاندارد ردیق سازا در میکروپلییت  35خانیااا

 ATPرا مهییار م ی ک یید( .)7سییی امالدئید ،نیالیییت آنیید م

م رد بررس درار مرنت.

 ATPaseتاا را در لیستر ام ن سیت ژند مهار م ک د(،)5
امرچا مهار ا ن نیالیتها بقاا سیل ل را مختیل خ اهید

مواد و روش ها

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

در ا یین مطالیییا تجرب ی  ،سییی امالدئید  33درصیید از

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

شرکت سیگیا آلیدر

) ،(St. Louis, Mo. USAاسیید

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

اسییتیک  100درصیید ،اسییید کتیییک  30درصیید و دا

همچ ین مهار تیر اختناص آند مهیاا تایا می ت انید

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

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

مییرآ آلیییاص  ،(Darmstadt, Germany)5م یییطهییاا

کا ااتیا ً با ملت تغییرات در ساختار پروتئینهیا بیام ی اص

کایت میکروبی

ک پیامد تیامنت آبمر دا م باشد( .)3مد ت اصل

و  Brain Infusion Broth- BHIB Heartاز شییرکت

Brain Heart Infusion Agar-BHIA

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

بی

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

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

ت سط سازماص تذا و دارو ا ا ت مت دف ببقاب دا شیدف

میکروب مروف بهداشت م اد تیذا دانایکدف دامپدشیک

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

داناگاف ارومیا تهیا شد.

ف ) (Milano, Italiaب دند .باکترا می رد مطالییا

) .)21 CFR 182.60اسیدهاا آل از جیلا اسید استیک و
اسید کتیک در سراسر ببیییت انیت می شی ند .کی از
مهمتر ن کاربردهاا آص در ص ا ع تیذا

تهیا میداص تلقیح باکترا
ابتدا ک مرانی ل بیاکترا لیسیتر ا م ن سییت ژند از

اسیت .آصهیا

باب ر کل در تذاهاا مختلف بیا م ی اص ت ییمک یدف
اسید تا ،مامل ضد میکروب  ،بییم ده یدف در ترشی

یا

ل لاهاا کرا

7

م رد ن ر در شرا ط ستروص خارج و بیا

 10میل لیتر م یط  BHIبراث م تقل شد و در دمیاا 27

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

درجا سلسی س نگادارا شید .بیاکترا دبیل از اسیتدادف

اسیدهاا آل با ملت کیاهش  pHبیا کیمتیر از ایدادل

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

م رد نیاز براا رشد و بازدارنیدم متیاب لیک ناشی از

باکترا از  BHIآمار با  10میل لیتیر

مطالیا ،اثر ضد باکتر ا

تل تهاا مختلف سی امالدئید

(،0/023 ،0/078 ،0/155 ،0/213 ،0/535 ،1/35 ،3/5
 0/013میکرولیتر در میل لیتر) ،اسیید اسیتیک (،3/5 ،5 ،10
 0/0،023/0،155/0،213/535 ،1/35میکرولیتر بر میلی لیتیر)
و اسید کتیک (،0/213 ،0/535 ،1/35 ،3/5 ،5 ،10 ،30
 0/155میکرولیتر بر میل لیتیر) بیا ت هیا

و ترکیبی در

م یط آبگ شت مغد و دلب  (BHI broth)1جهت تییین
1. Brain Heart Infusion broth

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

 BHIبراث م تقل شد و در  27درجا سلسی س بیا میدت
 34سییامت انک بییا مرد یید .کاییت دوم بییا انتقییال 100
میکرولیتر از س سپانسی ص باکترا بیا  10میلی

لیتیر BHI

براث تهیا و در  27درجا سلسی س با میدت  30سیامت
نگادارا مرد د .سپ

از کات  30سیامتا ،ردیت زم

را تهیا و تیداد باکترا روا استاندارد  0/5میک نارل ید
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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م لک لهاا تدکیک نایدف اسیید می باشید( .)14در ا ین

م

ر 5 -4 ،کل

اثر سينامالدئيد و اسيدهای آلي عليه ليستریا مونوسيتوژنز

میادل  0/23×108 cfu/mlت یم مرد د و با ردیق سیازا

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

با  105در م یط کایت  BHI brothتهییا مرد ید .ابتیدا

در هیر چاهیک  300µlبی د.

استدادف شید .اجیم نهیا

ک مران ل بیاکترا لیسیتر ا م ن سییت ژند از ل لیاهیاا

سپ

میکروپلییت بیا وسییلا پیارانیلم پ شیاندف شید .بیا

کرا  Cryo tubeم رد ن ر در شرا ط سیتروص خیارج و

م

ر مخل ط شدص تیام م ل لهاا دروص چاهکها از

با  10میل لیتر م یط  BHIبراث م تقیل شید و در دمیاا

میکروپلیت شییکر ) (BOECO, Germanyبیا دور سیرمت

 27درجا سلسی س نگادارا شد .باکترا دبل از استدادف

 200rpmبراا  30ثانیا استدادف مرد د و سپ

در دمیاا

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

 27درجا سلسی س بامدت  34سامت مرمخانامذارا شد.

باکترا از  BHIآمار با  10میل لیتیر

بید از اتیام مرمخانامذارا ،کدورت ا مدم کیدورت

 BHIبراث م تقل شد و در  27درجا سلسی س بیا میدت

در چاهکها با ص رت چای مااهدف شد .اولین چاهیک

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

شداگ با م ی اص  MICدر ن یر مرنتیا شید .بیراا تسیت

لیتیر BHI

کا شیداگ ب دنید و نایاصده یدف

م

ر 5 -4 ،کل

میکرولیتر از س سپانسی ص باکترا با  10میلی

براث تهیا و در  27درجا سلسی س با میدت  30سیامت
نگادارا مرد د .سپ

از کات  30سیامتا ،ردیت زم

را تهیا و تیداد باکترا روا استاندارد  0/5میک نارل ید
میادل  0/23×108 cfu/mlت یم مرد د و با ردییقسیازا
با  105در م یط کات  BHI brothتهیا مرد د.

 MBCاز چاهکها

مدم رشد باکترا ب دند ،با مقدار  5میکرولیتیر برداشیتا
شد و بر روا  BHIآمار کات سط

تل ت مهارا سهی

دادف شد(.)15

)(FIC

در ا ن آزما ش اثر ترکیب سی امالدئید ،اسیید اسیتیک
و اسید کتییک در برابیر بیاکترا لیسیتر ا م ن سییت ژند

تییین ادادل تل ت مهارک یدم رشید ) (MICو ایدادل

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

بیییا روح ردییییق سیییازا در

برابر بیشتر از مقدار  MICتا ادادل چهار برابر کمتر از

تل ییت کاییی دم

)(MBC

مقدار  MICبراا ا ن باکترا انتخاب مرد د و چاهکهاا

میکروپلیت  35خانااا
براا ا ن روح از میکروپلییتهیاا  35خانیا اا بیا

میکروپلیت  35خانااا با شرح ز ر پر مرد د:

چاهک تا مرد و با اجم  200میکرولیتیر کیا داراا 13

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

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

 BHIبییراث 5 ،میکرولیتییر بییاکترا (کییا تیییداد آص روا

در دا متیییل س لد کسییید ) ،(DMSOاسییید اسییتیک و

 105cfu/mlت

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

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

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

م ت ا  35میکرولیتر  BHIبراث 5 ،میکرولیتر باکترا و

دام ییا تل ت ی سییی امالدئید  ،3/5 -0/013 µl/mLاسییید

 100میکرولیتر از تل یتهیاا مختلیف اسیداسیتیک یا

اسیییتیک  10 -0/023µl/mLو بیییراا اسیییید کتییییک

اسید کتییک اسیت .بقییا چاهیکهیا ایا ت ترکیبی

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

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

خانااا 35µl ،م یط کایت  BHIبیراث و  5µlبیاکترا

م ت ا  35میکرولیتر  BHIبراث 5 ،میکرولیتر باکترا و

ر ختا شد و  100µlاز م ل ل است آ سی امالدئید ،اسید

 50میکرولیتییر از تل ییتهییاا مختلییف سییی امالدئید و

استیک و اسید کتیک با اولین چاهک انیدودف شیدند،

 50میکرولیتر از تل تهاا مختلف اسید استیک ا اسید

 100µlاز ردتهاا سیر ال در  7چاهیک پی در

با مدت  20ثانییا مخلی ط شیدف و

کتیک ب دند .سپ

ص با وسییلا  135 µlاز BHI

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

براث و  5µlاز باکترا پر شد و با م اص شاهد م دی در

دارا مرد یید و بییر اسییاس ماییاهدات چاییی و میییداص

پ انتقال انت .آخر ن ست

18
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سپ

یمماتا ب د) و  100میکرولیتر از تلطتهیاا

پژوهشی

زلیخا شیروانی و همکاران

کدورت  FICتییین مرد د .در ا ن آزما ش0/5 <FIC ،
جد سی رژ ستها 0/5 >FIC >0/75 ،سی رژ سیت نسیب ،
 0/75> FIC > 1/0داراا اثر اندا ا 1/0 >FIC >4/0 ،
ب اثر و  4/0 >FICجد آنتام نیستها تقسیممرد د(.)15

بحث
برآوردهاا اخیر نااص م دهید کیا مییانگین هد یا
در ا ا ت مت دف

سا نا بییاراهاا ناش از م اد تذا

براا لیستر ا م ن سیت ژند 3/04 ،میلیارد د ر و براا تیپ
اشر ایاک ا  525 ،O157:H7میلی ص د ر بی دف اسیت(.)17

یافته ها

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

نتا ج  MICو  MBCم اد ضدباکتر ا بات ها

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

نتا ج ا ن مطالیا نااص داد کا سیی امالدئید اثیر ضید
د ی اتییرا نسییبت بییا دو اسییید آل ی دارد و

باکتر ییا

استراتژاهاا مداخلا مر می ثر در صی ا ع تیذا

بیراا

ک ترل رشد میکروارمانیسمهاا پیات ژص و ناسید ک یدف

همچ ین اسید استیک نایاص داد کیا اثیر ضید باکتر یا

بییراا ابیی ییاص از کیدیییت میکروب ی و ا ی ی تییذاهاا

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

منرگک دف ،کارآمد و مقروص با صرنا است( .)13براا

و  MBCسیی امالدئید ،اسیید

جدول شماره  :1نتیا ج  MICبیا ت هیا

استیک و اسید کتیک بر لیستر ا م ن سیت ژند
)MIC(µl/mL

)MBC(µl/mL

سی امالدئید

0/213

0/213

اسید استیک

3/5

5

اسید کتیک

5

5

ار تروما سین )(µg/mL

8

-

ترکیب استدادف شدف

ادادل نرآ ید می اد تیذا  ،اسیتدادف از ترکیبیات ضید
میکروب ببیی مد ااا دابل دسترس است(.)30
میییدارحهیییا ایییاک از آص اسیییت کیییا بسییییارا از
اسان هاا میاه  ،داراا اثر بازدارندم دابیل تی جه
بر میکروارمانیسمهیاا بیییارازا هسیت د( .)31مطالییات
بسیارا جهت ماخص کردص اثرات ترکیبات بیا دسیت

نتییا ج  MICترکیبیی و  FICمیی اد ضیید باکتر ییا بییا

آمییدف از اسییان

ص رت ترکیب

میکروارمانیسمهاا مختلف ص رت مرنتا است.

جدول شیارف  MIC ،3ترکیبی و  FICسیی امالدئید در

ادو ییاهییا و میاهییاص میطییر بییر روا

 Sanla-Eadو هیکییاراص در سییال  ،3013اثییر ضیید
سی امالدئید ملیا لیستر ا م ن سیت ژند را بررس

ترکیب با اسیدهاا آل را نااص م دهید MIC .ترکیبی

باکتر ا

سی امالدئید  +اسید استیک نسبت با سیی امالدئید  +اسیید

کردند MIC .سی امالدئید ملیا بیاکترا میذک ر برابیر بیا

کتیک دی اتیر بی د .مقیاد ر  MICترکیبی ا ین می اد

 5/35 µl/mLب د(.)33

تل تهاا کمترا از سی امالدئید و اسیدهاا آل بیراا

سی امالدئید ملیا  E.coliو اسیتانیل ک ک س اورئی س را

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

بررس کردند MIC .سی امالدئید ملیا باکتراهاا می رد

نسبت با  MICآصها بات ها

ضد باکتر ا

سی امالدئید  +اسید اسیتیک و سیی امالدئید

 +اسید کتیک نااص م دهد کا ا ن ترکیبات بدوص اثر
متقابل نسبت بهم ملیا باکترا لیستر ا م ن سیت ژند هست د.
جدول شمماره MIC:2ترکیبی و  FICسیی امالدئید ،اسیید اسیتیک و

اسید کتیک بر لیستر ا م ن سیت ژند
ترکیب

ترکیب

استدادف شدف )(A

استدادف شدف )(B

 MICترکیب

شاخص
)FIC (µl/mL

میلکرد

سی امالدئید

اسید استیک

0/213

0/15

1/052

ب اثر

سی امالدئید

اسید کتیک

0/213

0/21

1/052

ب اثر

)(µl/mL
B
A

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

مطالیا  0/21 mg/mLبا دست آمد(.)32
 Yeو هیکییاراص در سییال  ،3012اثییر ضیید بییاکترا
سی امالدئید را بیر  E.coliبررسی کردنید MIC .سیی امالدئید
ملیا باکترا م رد مطالیا  0/21 mg/mLبا دسیت آمید(.)34
در مطالیا د گرا Pei ،و هیکیاراص در سیال  ،3003اثیر
ضد باکترا سی امالدئید ملییا  E.coliرا بررسی کردنید.
 MICسی امالدئید ملیا باکترا می رد مطالییا 400 mg/L
با دست آمد( .)35اثر ضد باکتر ا

سیی امالدئید ،تییی ل

دوره بيست و ششم ،شماره  ، 831تير 8331
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نااص م دهید کیا نییاز بیا

 Shenو هیکاراص در سال  ،3015اثیر ضید بیاکترا

اثر سينامالدئيد و اسيدهای آلي عليه ليستریا مونوسيتوژنز

و کارواکرول با ت ها و ترکیبی ملییا سیالی نن تیدی

پات ژصهاا ناش از می اد تیذا شیامل اشر اییاک ا

م ر م بررس شدف است .نتا ج نااص داد کیا ا ین می اد

 ،O157: H7لیستر ام ن سیت ژند ،سیالی ننتید م ر ی م و

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

د گییر بییاکتراهییاا ت کسییینزا در م ن ی ت تییذا

االت ترکیب در مقا سا با االت اسیتدادف تکی نییاز بیا

وج د دارد(.)20،33

می باشید(.)35

در پا اص م ت اص نتیجامیرا کرد کا در ت قیق ااضر

دوز کمترا از ا ین می اد ضید باکتر یا

 Jangو هیکاراص در سال  ،3007اثر اسید استیک را ملیا

اثییر ضیید باکتر ییا

سییی امالدئید و اسیییدهاا آل ی روا

لیستر ا م ن سیت ژند بررس کردند MIC .اسیید اسیتیک

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

برابییر بییا  3500 ppmاز رشیید ا یین بییاکترا جلیی میرا

م رد بررس درار مرنت .نتا ج با دست آمیدف نایاصده یدف

کرد( .)37ا ن انتا با  MICت قیق ااضر کساص است.

ت اص با ا نیالیت ضد باکتر ا

سی امالدئید ملییا رشید

 Zhouو هیکاراص در سیال  ،3007نایاص دادنید کیا

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

رشیید سییالی نن تیدی م ر ی م در م یییط کاییت می لر-

م د و ش اختا شدف نگادارندفهاا شیییا  ،م تی اص از

هی ت ص براث ااوا تیی ل ،کیارواکرول ،EDTA ،اسیتیک

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

اسید ،کتیک اسید و سیتر ک اسید بیا تل یتهیاا بیا

میکروارمانیسییمهییاا مامییل نسییاد و پییات ژص بییا جییاا

ترتیب  0/3 ،200 mg/L ،400 µl/L ،400 mg/Lدرصید

نگادارندفهاا شیییا اسیتدادف کیرد .اسیتدادف از اسییدهاا

اجیی  /اجی ی  0/3 ،درصیید اجی ی  /اجی ی و 0/3

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

درصد اجی  /اجی بیابی ر می ی دارا مهیار شید و
تیام نتا ج ترکیب تیی ل ا کارواکرول با استیک اسید

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

سپاسگزاری
بد نوسییلا ن سی دماص مراتیب سیپاس خی د را از

داشت د( Ahn .)38و  Shinدر سال  ،1333انی اع متدیاوت

هیکارا مسئ لین م ترم دانایکدف دامپدشیک دانایگاف

از اسیدهاا آلی کیا اثیرات مهیارا ضید میکروبی در

ارومیا با دلیل تامین ب دجا پژوها ا ین مطالییا امینم

برابییر میکروارمانیسییمهییاا مختلییف دارنیید را مییدارح

م دارند .هیمچ یین از هیکیارا آدیاا ملی کیاام نییا

کردند .نیالیتهاا ضدباکتر ا

اسیدهاا آل در برابر

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

References
essential oils and smoke antimicrobials. Food

microbiology. 7th ed. New York: Springer

Microbiology 2005; 22(4): 273-292.

US, 2005.

5. Lens-Lisbonne C, Cremieux A, Maillard C,
Balansard G. Methods for evaluation of
oils:

essential

of

activity

2. Cho KH, Park SC. Antibacterial effects on
adding

by

stearothermophilus

Bacillus

antibacterial

natural grapefruit seed extracts in soymilk. J

application to essences of thyme and cinnamon.

Korean Ind Eng Chem 2005; 16(1): 139-143.

J Pharm Belg 1987; 42(5): 297-302.

3. Burt S. Essential oils: their antibacterial

6. Shabala L, Budde B, Ross T, Siegumfeldt H,

properties and potential applications in foods

Jakobsen M, McMeekin T. Responses of

-- a review. Int J Food Microbiol 2004; 94(3):

Listeria monocytogenes to acid stress and

223-253.

glucose availability revealed by a novel

18

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

4. Holley RA, Patel D. Improvement in shelf-

دوره بيست و ششم ،شماره  ، 831تير 8331

] [ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07

life and safety of perishable foods by plant

1. James MJ, Martin JL, David AG. Modern food

پژوهشی

زلیخا شیروانی و همکاران

combination of fluorescence microscopy and

Appl Environ Microbiol 2000; 66(5): 2001-

microelectrode ion-selective techniques. Appl

2005.

Environ Microbiol 2002; 68(4): 1794-1802.
7. Gill AO, Holley RA. Inhibition of membrane

between Thymus vulgaris and Pimpinella

bound ATPases of Escherichia coli and

anisum essential oils and methanol extracts. J

Listeria monocytogenes by plant oil aromatics.

Ethnopharmacol 2008; 116(3): 403-406.

Int J Food Microbiol 2006; 111(2): 170-174.

16. Murdock C, Cleveland J, Matthews KR,

8. Gill

AO,

Holley

RA.

Disruption

of

Chikindas ML. The synergistic effect of nisin

Escherichia coli, Listeria monocytogenes and

and lactoferrin on the inhibition of Listeria

Lactobacillus sakei cellular membranes by

monocytogenes and Escherichia coli O157:

plant oil aromatics. Int J Food Microbiol

H7. Lett Appl Microbiol 2007; 44(3): 255-

2006; 108(1): 1-9.

261.

9. Sikkema J, De Bont JA, Poolman B.
Mechanisms

of

membrane

toxicity

of

hydrocarbons. Microbiol Rev 1995; 59(2):
201-222.

17. Scharff RL. Economic burden from health
losses due to foodborne illness in the United
States. J Food Prot 2012; 75(1): 123-131.
18. Control CfD, Prevention. Multistate outbreak

10. Amalaradjou MA, Baskaran SA, Ramanathan

of listeriosis linked to whole cantaloupes

R, Johny AK, Charles AS, Valipe SR, et al.

from Jensen Farms, Colorado. Availabe at:

Enhancing

http://www.cdcgov/listeria/outbreaks/cantalo

the

thermal

destruction

of

Escherichia coli O157: H7 in ground beef

upes-jensen-farms/082712/indexhtml Accssed

patties

on. 2011; 30(11): 2012.

by

trans-cinnamaldehyde.

Food

Microbiol 2010; 27(6): 841-844.

19. Lambert RJ, Skandamis PN, Coote PJ,

11. Sivakumar D, Wijeratnam RW, Abeyesekere

Nychas GJ. A study of the minimum inhibitory

M, Wijesundera RLC. Combined effect of

concentration and mode of action of oregano

Generally

essential oil, thymol and carvacrol. J Appl

Regarded

As

Safe

(GRAS)

compounds andTrichoderma harzianum on the
control of postharvest diseases of rambutan.
Phytoparasitica 2002; 30(1): 43-51.

[ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07 ]

15. Al-Bayati FA. Synergistic antibacterial activity

Microbiol 2001; 91(3): 453-462.
20. Tserennadmid R, Takó M, Galgóczy L, Papp
T, Pesti M, Vágvölgyi C, et al. Anti yeast

12. Mani-Lopez E, García HS, López-Malo A.

activities of some essential oils in growth

Organic acids as antimicrobials to control

medium, fruit juices and milk. Int J Food

Salmonella in meat and poultry products.

Microbiol 2011; 144(3): 480-486.

Food Research International 2012; 45(2):
713-721.

21. Zheng L, Bae Y-M, Jung K-S, Heu S, Lee SY.

Antimicrobial

activity

of

natural

13. Pomeranz Y. Wheat: chemistry and technology,

antimicrobial substances against spoilage

3rd ed. USA: American Association of Cereal

bacteria isolated from fresh produce. Food

Chemists, 1988.

Control 2013; 32(2):665-672.

14. Alakomi HL, Skyttä E, Saarela M, Mattila-

22. Sanla‐ Ead N, Jangchud A, Chonhenchob V,

Sandholm T, Latva-Kala K, Helander IM.

Suppakul

Lactic acid permeabilizes gram-negative

Cinnamaldehyde and Eugenol and Their

bacteria by disrupting the outer membrane.

Activity after Incorporation into Cellulose-

13

8331  تير، 831  شماره،دوره بيست و ششم

P.

Antimicrobial

Activity

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

of

اثر سينامالدئيد و اسيدهای آلي عليه ليستریا مونوسيتوژنز

based Packaging Films. Packaging Technology
and Science 2012; 25(1): 7-17.

27. Jang JS, Lee HJ, Oh BY, Lee JM, Go JM, Kim
YH. Inactivation of Escherichia coli O157:

23. Shen S, Zhang T, Yuan Y, Lin S, Xu J, Ye H.

H7, Salmonella and Listeria monocytogenes

Effects of cinnamaldehyde on Escherichia

by organic acid. Kor J Env Hlth 2007; 33(5):

coli and Staphylococcus aureus membrane.

403-407.

Food Control 2015; 47: 196-202.

28. Zhou F, Ji B, Zhang H, Jiang H, Yang Z, Li

24. Ye H, Shen S, Xu J, Lin S, Yuan Y, Jones GS.

J, et al. Synergistic effect of thymol and

Synergistic interactions of cinnamaldehyde

carvacrol combined with chelators and

in combination with carvacrol against food-

organic acids against Salmonella Typhimurium.

borne bacteria. Food Control 2013; 34(2):

J Food Prot 2007; 70(7): 1704-1709.

619-623.

29. Dubal ZB, Paturkar AM, Waskar VS, Zende

25. Pei Rs, Zhou F, Ji Bp, Xu J. Evaluation of

RJ, Latha C, Rawool DB, et al. Effect of food

combined antibacterial effects of eugenol,

grade organic acids on inoculated S. aureus, L.

cinnamaldehyde,

carvacrol

monocytogenes, E. coli and S. Typhimurium

against E. coli with an improved method. J

in sheep/goat meat stored at refrigeration

Food Sci 2009; 74(7): 379-383.

temperature. Meat Sci 2004; 66(4): 817-821.

thymol,

and

26. Zhou F, Ji B, Zhang H, Jiang H, Yang Z,

30. Huang Y, Chen H. Effect of organic acids,

Li J, et al. The antibacterial effect of

hydrogen

peroxide

and

mild

heat

on

cinnamaldehyde, thymol, carvacrol and their

inactivation of Escherichia coli O157: H7 on

combinations against the foodborne pathogen

baby spinach. Food Control 2011; 22(8):

Salmonella typhimurium. Journal of Food

1178-1183.

[ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07 ]

Safety 2007; 27(2): 124-133.

8331  تير، 831  شماره،دوره بيست و ششم

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

18

