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Abstract
Background and purpose: Since long time ago herbal products and spices have been used as
powders, essential oils (EOs), and extracts. They consist of antimicrobial components and could be
applied as natural food preservatives. In the present work, the antiviral effect of cinnamon, rosemary, and
zataria EOs has been investigated against norovirus surrogates including feline calicivirus (FCV) and
murine norovirus (MNV).
Materials and methods: Different concentrations of EOs were individually mixed with each
virus at titers of ca. 7-8 log TCID50/ml and incubated for 2 h at 4ºC and 37 ºC. The infectivity of the
recovered viruses was evaluated by cell-culture assays.
Results: At 37 ºC, 3% of cinnamon, 2.5% of rosemary and 0.1% of zataria EOs decreased the
FCV titers by 2. 38, 3.38, and 4.51 log TCID50/ml, respectively. At lower concentrations they were found
to be less effective. Also, different concentrations of EOs decreased MNV titers by 0.25-1.44 log
TCID50/ml. The maximum titer reduction (4.51 log TCID50/ml) was achieved when the FCV was treated
at 37 ºC with 0.1% of zataria EO.
Conclusion: The reduction on the infectivity titers found for the tested norovirus surrogates with
these EOs highlighted their potential role as biopreservatives to improve food hygiene and shelflife.
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مریم عزیزخانی
فهیمه توریان

چكیده
سابقه و هدف :فرآورده های گیاهی و ادویه جات ،که از گذشته به صورت پودر ،اسانس و عصاره مورد استفاده قرار
گرفتهاند واجد ترکیبات ضدمیکربی و قابلیت کاربرد به عنوان نگهدارندههای طبیعی خوراکی میباشند .در مطالعه حاضرر،
تاثیر ضدویروسی اسانسهای دارچین ،رزماری و آویشن شیرازی بر عفونت زایی سویههای نورو ویروس ،کلسری ویرروس
گربه ( )FCVو نوروویروس موش ( ،)MNVمورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی ،هرر کرداا از ویرروسهرا در تیترهرای حردود  ،7-8 log TCID50/mlبره طرور
جداگانه ،با غلظتهای مختلف اسانسها مخلوط شده و به مدت  2ساعت در  4و  77درجه سرانتیگرراد گرمخانرهگرذاری
شدند .عفونتزایی ویروسهای بازیابی شده از طریق ارزیابی کشت سلولی بررسی گردید.
یافتهها :در  77درجه سانتیگراد ،اسانس دارچین در غلظت  7درصد ،اسانس رزماری در غلظت  2/5درصد و اسرانس
آویشن شیرازی در غلظت  0/1درصد تیتر  FCVرا ،به ترتیب ،به میزان  7/78 ،2/78و  4/51 log TCID50/mlکاهش داده و
تاثیر آنها در غلظتهای پائینتر کاهش یافت .همچنین ،غلظتهای مختلف این اسانسها موجرب کراهش تیترر  MNVبره
میزان  0/25-1/44 log TCID50/mlگردید .حداکثرکاهش تیتر  FCVطی تیمار ویروس در  77درجه سانتیگراد با غلظرت
 0/1درصد اسانس آویشن شیرازی (به میزان  )4/51 log TCID50/mlبه دست آمد.
استنتاج :کاهش مشاهده شده در تیتر عفونتزایی سویههای نوروویروس توسط اسانسهای مورد بررسی ،پتانسیل این
اسانسها را برای کاربرد به عنوان نگهدارندههای طبیعی جهت ارتقای سالمت و عمر نگهداری مواد غذایی آشکار میسازد.
واژه های کلیدی :آویشن شیرازی ،دارچین ،رزماری ،ضدویروس ،نوروویروس

مقدمه
با توجه به افزایش آگاهی مصرفکننردگان نسربت

مالحظهای در دهه گذشته افزایش یافته اسرت .ترکیبرات

به مضرات افزودنریهرای غرذایی مصرنوعی و تمایرل بره

گیاهی که از گذشتههای دور به عنروان طعرم دهنرده در

استفاده از فرآوردههای غذایی با حداقل تاثیرات سوء بر

مواد غذایی به کار میرفتهاند ،به علت داشرتن ترکیبرات

سالمت و نیز محریط زیسرت ،اسرتفاده از ترکیبرات ضرد

ضدمیکربی ،واجد قابلیت کاربرد در محصوالت غرذایی

میکروبی طبیعی در تولید محصوالت غذایی به طور قابل

به عنوان نگهدارندههای طبیعی میباشند(.)1
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بررسی تاثیر اسانس دارچین ،رزماری و آویشن شیرازی بر سویه های
ویروسی عامل عفونت گوارشی منتقله از غذا

تاثير دارچين ،رزماری و آویشن بر سویه های ویروسي

بهطور مستقیم به عنوان طعمدهنده در مواد غذایی به کار

نررروروویروس MNV-1 ،و  ،FCVدر دو دمرررای  4و 77

میروند ،در دهه اخیر به عنوان بخشی از ترکیبرات مرواد

درجه سانتیگراد بوده است.

بستهبندی جهت کنتر میکروارگانیسرمهرای بیمراری زا
مانند کامپیلوباکتر ژژوانی ،لیستریامونوسریژنز ،سرالمونال،

مواد و روش ها

استافیلوکوکوس اروئوس ،اشرشیاکلی  O157:H7مرورد

ایررن پررژوهش تجربرری در سررا  2014در انیسررتیتو

استفاده قرار گرفتهاند ،اما تاثیرات ضدویروسی ترکیبات

اگروشرریمی و صررنایع غررذایی دانشررگاه والنسرریا (اسررپانیا)

و اسانسهای گیاهی بر ویروسهای رودهای انسران تراکنون

انجاا شده است.

بهطور گسترده مورد مطالعه قرار نگرفته است( .)2شواهد
اپیدمیولوژیک نشان میدهد که ویروسهای رودهای ،به

سویه های ویروسی و سلو ها

خصوص نوروویروس انسانی ) ،(NVعلرت عمرده برروز

سرویه سریتوپاتوژن ) FCV F9 (ATCC VR-782و

بیماریهای ناشی از مواد غرذایی در کشرورهای توسرعه

( MNV-1تهیرره شررده از دانشررکده پزشررکی دانشررگاه

یافته میباشد( .)4،7عالوه بر این ،نوروویروس جرزو پرن

واشنگتن ،ایاالت متحده امریکا) ،به ترتیب در سلو های

پاتوژن مهم عامل هزینههای مربوط به بیماریهای ناشری

) CRFK (Crandell Rees feline kidneyو RAW264.7

از مواد غذایی به شمار میرود( .)5با وجود ترالشهرایی کره

تکثیر و ارزیابی گردید .سپس استوکهای نیمه خرال

برای کشت نوروویروسهای انسرانی انجراا گرفتره(،)7،6

از طریق سانتریفوژ (ایاالت متحده امریکا )Eppendorf,

پژوهشها در این خصوص به علت عدا وجود حیوانات

هضم شده سلو های آلروده در  660گررا بره مردت 70

آزمایشگاهی مناسرب و عردا امکران تکثیرر ویرروس در

دقیقه تهیه شد .ویروسهای عفونتزا از طریق تعیین دوز

شرایط آزمایشگاهی با مشکل روبرو بوده است .در نتیجه،

عفونررتزا در  50درصررد کشررت بررافتی ( ،)TCID50بررا

سررویه هررایی از جملرره کلیسری ویرروس گربرره ) (FCVو

استفاده از  8چاهک برای هر رقت و  20میکرولیترر مایره

نوروویروس موش ) (MNVبرهطرور گسرتردهای جهرت

تلقیح در هر چاهک ،شمارش شدند.

بررسی اثر ترکیبات نگهدارنده متداو مورد اسرتفاده در
صنایع غذایی به کار مریرود( MNV .)3،8موجرب برروز

اسانس ها

عفونت کشندهای در موشهای مبتال به هپاتیت ،ذاتالریه و

اسانسهرای رزمراری ،دارچرین و آویشرن شریرازی

یا التهاب سیستم عصبی میگرردد( ،)10درحرالیکره FCV

به صورت خانگی تهیه گردیرد .اسرانس از قسرمتهرای

یک ویروس تنفسی است که نسبت بره شررایط محیطری

هوایی خشرک شرده گیراه رزمراری و آویشرن شریرازی

مانند  pHپرائین حسراسترر اسرت( .)12 ،11از آنجرا کره

و پوسرررت درخرررت دارچرررین برررا اسرررتفاده از دسرررتگاه

 MNVاز طریق مسیر مدفوعی -دهرانی انتقرا مرییابرد،

کلونجر ،به روش تقطیر با بخار به مدت سه ساعت ،تهیه

در برابررر سررطو پررایینتررر  pHمقرراوا برروده و بنررابراین

و کلیه اسانسها جهت شناسایی ترکیبرات برا اسرتفاده از

برره عنرروان نماینرردهای برررای نرروروویروسهررای انسررانی

کروماتوگرافی گازی -طیف سرنجی جرمری ()GC/MS

توسرررط برخرررری از محققرررران مررررورد اسررررتفاده قرررررار

مررورد آنررالیز قرررار گرفتنررد .دسررتگاه  GC/MSاز نرروع

مرریگیرررد( .)12-14هرردف ایررن مطالعرره ،بررسرری ترراثیر

( Thermoquest Trace GC 2000 FINNIGANانگلسرتان)

اسررانسهررای دارچرین (،)Cinnamomum zeylanicum

بوده و ویژگیهای آن عبارت بود از :ستون موئینه DB5

رزماری ( )Rosmarinus officinalis L.و آویشن شریرازی

به طو  70متر و قطر داخلی  250میکرومترر و ضرخامت
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اسانسهای گیراهی و یرا ترکیبرات فعرا آنهرا کره

( )Zataria multiflora Boiss.بر دو سویه قابرل کشرت

پژوهشی

مریم عزیزخانی و همکار

درجه سانتیگراد و همراه با افزایش تدریجی  2/5درجره

عفونیکننده در سوسپانسیونهای فاقد اسانس با سوسپانسیونهرای

سانتیگراد در هر دقیقه و نگهداری ستون در  265درجه

ویروسی تیمار شده با اسانس تخمین زده شد.

سانتیگراد به مدت  70دقیقه .دمای اتاقرک تزریرق 250
درجه سانتیگراد و سرعت جریان گراز هلریم 1/5ml/min
بود .همچنین ،طیف سنجی جرمی بره روش یونیزاسریون
الکترونی ( )EIبا انرژی یونیزاسیون  70الکتررون ولرت و
دمای منبع یونیزاسیون  250درجه سانتیگراد انجاا شرد.
اسانسها در اتانو  50درصد رقیق و تا زمان استفاده در
شیشههای تیره غیرقابل نفروذ بره هروا در  4درجره سرانتی
گراد نگهداری شدند.

تعیین سیتوتوکسیسیته اسانس ها بر سلو ها
اسررانسهررا در غلظررتهررای مررورد آزمررایش برره
چاهکهای حاوی سرلو

هرای  CRFKو RAW 264.7

در پلیت های  36چاهکی منتقل و به مدت  2سراعت در
دمرای اترا تحرت  CO2 5%نگهرداری شردند .سرپس،
سررلو هررا بررا  150میکرولیتررر مح ریط  DMEMحرراوی 2
درصد سرا جنین گاو مخلوط و به مدت  2-4روز دیگر
گرمخانررهگررذاری (سرروئیس )Metrohm ،شرردند .ترراثیر
سیتوتوکسیسیته از طریق جستجوی مشاهدهای با اسرتفاده
از میکروسکوپ نوری (آلمان  )Fein Optic,و مقایسره برا
گروه کنتر (فاقد اسانس) تعیین گردید.

تاثیر ضدویروسی اسانس ها

تجزیه و تحلیل آماری
نرا افرزار آمراری  SPSSنسرخه  2220جهرت انجراا
تجزیره و تحلیرل آمرراری بره کرار رفررت .معنریدار بررودن
اختالف میان میانگین تعداد ویروسها پس از تیمارهرای
مختلررف از طری رق آزمررون  Student’s t testبررا سررطح
اطمینان  p >0/05تعیین شد.

یافته ها
ترکیبات اسانس ها
ترکیبررات اصررلی اسررانس رزمرراری شررامل آلفرراپینن
( 42/8درصد) ،وربنون( 3/3درصد) ،کامفن ( 7/5درصرد)،
1و -8سینئو ( 5/81درصد)-7 ،اکترانون ( 4/8درصرد)،
بتا -میریسین ( 7/66درصد) و پارا -سریمین ( 7/17درصرد)؛
اسررانس دارچ رین شررامل س رینامالدهید ( 74/47درصررد)،
اوژنررو ( 17/85درصررد) ،آلفرراپینن ( 6/24درصررد) و
کاریوفیلین ( 2/77درصد) و اسانس آویشن شریرازی شرامل
کارواکرو ( 71/12درصد) ،گاماترپینن ( 7/74درصد)،
آلفاپینن ( 4/26درصد) و اوکالیپتو ( 7/77درصد) بود.

تعیین سیتوتوکسیسیته اسانس ها بر سلو های  CRFKو
RAW 264.7

غلظتهای مختلف اسانسها بره سوسپانسریونهرای

اسانسهای دارچین ،رزماری و آویشن شریرازی در

DMEM (Dulbecco's Modified

غلظتهای باالتر از ،به ترتیرب  7درصرد 2/5 ،درصرد و

 )Eagle's Mediumحرراوی  2درصررد سرررا جنرین گرراو

 0/1درصد برای هر دو سلو سیتوتوکسیک بودنرد .لرذا

(حدود  )7-8TCID50/mlمنتقل و تیمارهرا در گرمخانره

این مقادیر حداکثر غلظتی از اسرانسهرا برود کره جهرت

مجهز به تکان دهنرده در  4و  77درجره سرانتیگرراد بره

تعیین تاثیرات ضدویروسی اسانسها بر سلو

های FCV

مردت  2سرراعت نگهرداری شردند .کنتررر مثبررت شررامل

و  MNV-1به کار رفت.

 FCVو  MNVدر

سوسپانسیون ویروسی حاوی اترانو برود .پرس از اتمراا
دوره گرمخانه گذاری ،ویروسهای عفونت زا از طریرق

تاثیر اسانس دارچین بر سویه های ویروسی

ارزیرابی کشررت سرلولی ،کرره در براال توضریح داده شررد،

در تیمار  FCVا اسانس دارچرین ،کراهش تیترهرای

شمارش شدند .هر تیمار در سه تکرار انجاا شد .فعالیرت

عفونتزای ویروسی تنها در  77درجه سانتیگراد مشاهده
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الیه داخلی  0/25میکرومتر ،با برنامره دمرایی  50ترا 265

ویروسکشی اسانسها از طریق مقایسه تعداد ویرروسهرای

تاثير دارچين ،رزماری و آویشن بر سویه های ویروسي

مالحظررهای در تیتررر ویررروسهررای  FCVایجرراد ننمررود

 0/1درصد نشران نرداد؛ امرا در غلظرتهرای  0/08و 0/1

(جدو شماره .)1

درصد ،موجب کاهش تیتر ویروس ،به ترتیب بره میرزان

تیترهای  FCVپس از مواجهه با غلظتهرای  2 ،1و
 7درصد اسانس دارچین در  77درجره سرانتی گرراد ،بره
ترتیب  2/20 ،1/14و  2/78 TCID50/mlکراهش یافرت.
کاهش تیتر  MNV-1حدود  1 TCID50/mlپس از تیمار
با غلظتهای ذکر شرده اسرانس در  77درجره سرانتیگرراد
برود ( 1/02 ،0/30و  ،1/17 TCID50/mlبره ترتیرب ،در

 0/55و  1 TCID50/mlگردید (جداو شماره  1و .)2
جدول شماره  :1تاثیر اسانس های دارچین ،رزماری و آویشن شیرازی
بر کلیسی ویروس گربه ( )FCVپس از گرمخانه گرذاری در  4و 77
درجه سانتی گراد به مدت  2ساعت
ویروس

تیتر بازیابی شده
FCV

مختلف اسانس دارچرین در  4درجره سرانتیگرراد ،تیترر
 MNV-1را برره می رزان  0/22-0/51 TCID50/mlکرراهش
داد (جدو شماره .)2

تاثیر اسانس رزماری بر سویه های ویروسی

 FCVطی تیمار با اسانس رزماری در غلظتهای 2 ،1/5 ،1

کنتر

0/08 ± 6/31

 1درصد دارچین

a

0/12 ± 6/87

0/04

 2درصد دارچین

a

0/51 ± 6/81

0/10

 7درصد دارچین

a

0/75 ± 6/78

0/17

a

تیتر بازیابی شده

کاهش

a

1/14

b

0/27 ± 7/02

2/20

b

0/55 ± 5/36

2/78

b

0/13 ± 5/78

0/15 ± 8/16

a

1/55

b

2/08

کنتر

0/71 ± 7/65

 1درصد رزماری

a

0/25 ± 7/22

0/47

0/67 ± 6/60

0/28 ± 8/15

 1/5درصد رزماری

a

0/06 ± 7/03

0/56

b

 2درصد رزماری

a

0/43 ± 6/07

2/71

0/72 ± 6/31

0/74

b

 2/5درصد رزماری

a

0/11 ± 5/44

7/78

0/16 ± 6/84

0/81

b

0/74 ± 4/77

a

0/01درصدآویشن شیرازی

0/26 ± 7/65
-

0/01درصدآویشن شیرازی

-

0/04درصدآویشن شیرازی

در غلظتهای  2 ،1/5 ،1و  2/5درصد به مدت  2ساعت

کاهش

a

کنتر

تیمار سویههای  FCVو  MNV-1با اسانس رزماری

سویه نوروویروس گردید (جرداو شرماره  1و  .)2تیترر

4°C
Log10 TCID50/ml

غلظتهای  1،2و  7درصد اسانس) .تیمار با غلظتهرای

در  77درجه سرانتیگرراد ،موجرب کراهش تیترر هرر دو

تیمار

77°C
Log10 TCID50/ml

0/08درصدآویشن شیرازی
 0/1درصد آویشن شیرازی

a

0/17

a

1/04

b

1/31

0/25 ± 6/27

a

0

c

b

0

4/17

d

b

0

4/51

d

0/71 ± 7/86
0/07 ± 7/44
0/25 ± 7/77

0/21 ± 6/40
0/76 ± 5/27

0/47 ± 4/76
0/66 ± 2/10
0/23 ± 1/76

 : aهر تیمار در سه تکرار انجاا شد .حروف مختلف در هر ستون بررای
هر ویروس نشان دهنده تفاوت آماری قابل مالحظه بین تیمارها مری
باشد) :)-( . (P < 0/05مورد آزمون قرار نگرفته است.

و  2/5درصد ،به ترتیرب بره میرزان  2/71 ،2/08 ،1/55و
 7/78 TCID50/mlکاهش یافت؛ همچنین تیترر MNV-1

بررررره میرررررزان  1/07 ،0/83 ،0/66و  ،1/44 TCID50/mlدر
غلظتهای مشابه تنز پیردا کررد .تیمرار برا غلظرتهرای
مختلف اسانس رزماری در  4درجه سانتیگراد ،موجرب
کاهش تیتر FCVبهمیزان  0/47-0/81TCID50/mlوکراهش
تیتر  MNV-1در دامنه  0/75-0/72TCID50/mlگردید.

تاثیر اسانس آویشن شیرازی بر سویه های ویروسی
تاثیر اسانس آویشن شیرازی بر  FCVدر  77درجره
سانتیگرراد بسریار قابرل مالحظره برود .پرس از تیمرار برا
غلظتهای  0/08 ،0/04 ،0/02و  0/1درصد این اسانس،
تیتررر  FCVبرره ترتیررب 4/1 ،1/3 ،1 ،و 4/5TCID50/ml
کاهش یافرت .تراثیر ضرد ویروسری اسرانس در  4درجره

جدول شمماره  :2تراثیر اسرانس هرای دارچرین ،رزمراری و آویشرن
شیرازی بر نورو ویروس موش ( )MNV-1پس از گرمخانه گرذاری
در  4و  77درجه سانتی گراد به مدت  2ساعت
تیمار

ویروس

77°C

4°C
Log10 TCID50/ml

تیتر بازیابی شده
MNV-1

کنتر

a

0/41 ± 7/84

Log10 TCID50/ml

کاهش

تیتر بازیابی شده

کاهش

a

0/5 ± 7/75

 1درصد دارچین

a

0/15 ± 7/62

0/22

b

 2درصد دارچین

a

0/65 ± 6/45

0/30

0/21 ± 7/47

0/77

b

 7درصد دارچین

a

0/55 ± 6/77

1/02

0/75 ± 7/77

0/51

b

0/16 ± 6/22

1/17

b

0/66
0/83

کنتر

a

0/17 ± 6/75

 1درصد رزماری

a

0/65 ± 6/40

0/75

 1/5درصد رزماری

a

0/62 ± 7/78

0/74 ± 6/27

0/48

b

 2درصد رزماری

a

0/71 ± 7/15

0/15 ± 6/16

0/53

b

 2/5درصد رزماری

a

0/14 ± 6/37

1/07

0/42 ± 6/07

0/72

b

0/56 ± 6/60

1/44

0/01درصدآویشن شیرازی

0/01 ± 7/07
-

0/76 ± 8/04

a

کنتر

a

0/08درصدآویشن شیرازی

0/01 ± 7/07
0/40 ± 6/48

 0/1درصد آویشن شیرازی

0/00 ± 6/02

0/04درصدآویشن شیرازی

b

a

a

a

0/26 ± 6/81

a

0/04

a

0/54
0/23
0/25

0/45 ± 6/77
0

0/14 ± 6/27

0/55

a

0/25 ± 6/52

1/01

a

0/76 ± 6/56

 : aهر تیمار در سه تکرار انجاا شد .حرروف مختلرف در هرر سرتون

سرانتیگرراد نراچیز بررود .در رابطره برا  ،MNV-1اسررانس

برای هرر ویرروس نشران دهنرده تفراوت آمراری قابرل مالحظره برین

آویشن شیرازی در  77درجه سرانتیگرراد هریچ کراهش

تیمارها می باشد ) :)-( . (P < 0/05مورد آزمون قرار نگرفته است.
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شد و تیمار با اسانس در  4درجه سانتیگرراد تغییرر قابرل

قابل مالحظهای در تیتر ویروسی در غلظتهای  0/01ترا

پژوهشی

بحث

مریم عزیزخانی و همکار

خصوص تاثیر اسانسهای زوفا و مرزنجروش برر ،MNV-1

نتای مطالعه حاضر بره وضرو نشران مریدهرد کره

نتای

حاصل از مطالعه حاضر امیدوارکننده میباشد(.)20

موثری تیترر  FCVرا در  77درجره سرانتیگرراد کراهش

دارای پتانسیلهای کراربرد در پزشرکی باشرند .از سروی

داده ،و با افزایش غلظت اسانسهرا تیترر  FCVبره میرزان

دیگررر 1 TCID50/ml ،کرراهش در  4درجرره سررانتیگررراد

برریشتررری کرراهش م رییابررد .بررا ای رن حررا در  4درجرره

موجب ارتقای ایمنی ماده غذایی طی ذخیره سازی شرده

سانتیگراد ،اسانسهای مورد آزمایش تراثیر معنریداری

و نیز میتوان تاثیر افزایش درجه حرارت ذخیرهسازی را

بر عفونتزایی  FCVنشان نداند .بهطور کلی ،روشهای

با هردف کراهش بریشترر عفونرتزایری ویرروس مرورد

معمو مورد استفاده برای ارزیرابی اثرر ضدویروسری در

بررسی قرار داد .در مجموع ،ایرن مطالعره نشران داد کره

شرایط آزمایشگاهی طری مردت  1الری  7سراعت در 77

تیمار با اسانس باعر

کراهش بریشترری در تیترر FCV

درجه سانتیگراد و یا دمای اتا اجرا میگردد( )16،15و

نسبت به  MNVمیگردد .این تاثیر برای سرایر ترکیبرات

زمانی که ارزیابی در  4درجه سانتیگراد انجاا میشرود،

ضد میکروبی طبیعی ،مانند عصاره دانه انگور در غلظرت

تصور میگردد که ممکن اسرت فعالیرت ضرد ویروسری

 1میل ریگرا/میل ریلیتررر نی رز گررزارش شررده کرره موجررب

ضعیفتر باشد(.)17

 4/61 PFU/mlکراهش در  FCVو تنهرا 1/77 PFU/ml

 Saddiو همکرراران ( )2007نشرران دادنررد کرره اثررر

کاهش برای  MNVگردیده است .رونرد مشرابهی بررای

ضدویروسی اسانس درمنه بر ویروس هرپس سریمپلکس

فعالیت کیتوزان ،آب قرره قراط و پروآنتوسریانیدینهرای

نرروع  ،1هنگررامی کرره مخلرروط وی رروس -اسررانس در 77

قره قاط ،آب انار و پلیفنو های انار نیرز گرزارش شرده

درجه سانتیگراد گرمخانهگذاری گردید ،بریشترر از 4

است( .)17در این مطالعات ،کاهش در تیتر  MNVکمتر

درجه سانتیگراد بود( .)18نتای مطالعه ما برای  FCVدر

از  2لوگ ،به جز برای تیمار با پروآنتوسیانیدینهای قره

راستای این فرض نشان میدهد که این اسانسها بیشتررین

قاط برا نزدیرک بره  7لروگ کراهش ،مشراهده شرد(.)15

تاثیر را بر  FCVدر  77درجه سانتیگراد اعما نمودهانرد و

بهطور کلی  MNVدر برابر شرایط نامسراعد و ترکیبرات

این امر میتواند کاربرد نهایی این اسانسهرا را در مرواد

ضد میکربی مقاواتر از  FCVمیباشد و در ایرن مطالعره

غذایی محدود نماید .با این وجود ،تاثیر درجه حرارت بر

نیز  MNVدر مواجهه با اسانسها مقاواتر بوده اسرت(.)21

فعالیت ضدویروسی ترکیبات طبیعی ممکن است بره نروع

براساس کاربردهای حا حاضر اسانسها و عصارههرای

ویروس و تفاوت در ترکیبات اسانسهرا بسرتگی داشرته

گیاهی طبیعی ،پتانسیل بسیار باالیی برای بررسی اسرتفاده

باشد .به عنوان مثرا  Lipsonو همکراران ( )2007نشران

از اسانسها جهت شستشو و آبکشی میوهها و سبزیجات

دادند که غیر فعا سرازی باکتریوفراژ  T4تیمرار شرده برا

برای کاهش تعداد پاتوژنهرای ویروسری ناشری از مرواد

مخلوط آب آلبالو مستقل از دما میباشد(.)13

غذایی در محصوالت خروراکی وجرود دارد .بره عنروان

در خصوص  ،MNV-1غلظرتهرای براالی اسرانس

مثا  ،اسانس آویشن ،تعداد سالمونال انتریکا را بیش از 4

رزماری به طور فزایندهای موجب کراهش عفونرتزایری

لوگ در گوجه فرنگی ،پس از  5دقیقه شستشو ،کراهش

در  77درجه سانتیگراد گردید ،اسانس آویشن شیرازی

داد( .)22اسانسهای مورد بررسی در ایرن مطالعره جهرت

موجب کاهش خفیفی در عفونتزایری  MNVبرا حرداکثر

کاربرد به عنوان نگهدارنده طی دوره نگهداری محصو

کاهش  ،1 TCID50/mlبدون در نظر گرفتن غلظتهرای

در یخچا انتخراب شردند .در ایرن رابطره ،تاثیرگرذاری

مورد استفاده شد .در مقایسه با نتای منتشر شده اخیرر در

اسررانسهررا در زمررانهررای طرروالنی تررر مواجهرره و درجرره
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اسانسهای دارچین ،رزماری و آویشن شیرازی بره طرور

در رابطه با تاثیر بر  ،FCVایرن اسرانسهرا ممکرن اسرت
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سپاسگزاری

 درجره8 حرارتهای باالتر ذخیرهسازی بره عنروان مثرا

ایرررررن مطالعررررره از طریرررررق اعتبرررررار پژوهشررررری

 بره. بایرد مرورد ارزیرابی قررار گیررد، روز7 ،سانتیگراد

 اعطا شده از سوی ایالت والنسیا وACOMP/2012/199

 کاهش مشاهده شده در تیترر عفونرتزایری،عنوان نتیجه

 تحقیقات و فناوری ایران حمایت مالی،نیز وزارت علوا

سویه های نوروویروس مورد ارزیابی توسط اسانسهای

 نویسرندگان از خرانم رزا ازنرار، همچنرین.گردیده است

 پتانسرریل ایررن، رزمرراری و آویشررن شرریرازی،دارچررین

،(انیستیتو اگروشریمی و صرنایع غرذایی دانشرگاه والنسریا

اسانسها را برای کاربرد به عنوان نگهدارندههای طبیعی

اسپانیا) در رابطه با در اختیار گرذاردن فضرا و تجهیرزات

جهت بهبرود ایمنری مرواد غرذایی و کراهش خطرر برروز

آزمایشگاه و گلوریا سانچز (انیستیتو اگروشیمی و صنایع

 رودهای ناشری از مصرررف مررواد-عفونرتهررای معرردهای

 اسرپانیا) در خصروص مسراعدت،غذایی دانشگاه والنسیا

غذایی آلروده بره نرورو ویرروسهرا و در نتیجره کراهش

.در کشت سلو ها سپاسگزاری مینمایند

.هزینههای درمانی مربوطه آشکار میسازد
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