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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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 ـدرانـــازنـــي مـكـــــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج

 (8-11)   1931سال    مهر    141بيست و ششم   شماره دوره 

 3         1931، مهر  141م، شماره دوره بيست و شش                                                              مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                             

 پژوهشی

 یها هیبر سو یرازیش شنیو آو یرزمار ن،یاسانس دارچ ریتاث یبررس
 غذا منتقله از یعامل عفونت گوارش یروسیو

 
 مریم عزیزخانی     

 فهیمه توریان 

 چكیده
 صورت پودر، اسانس و عصاره مورد استفاده قرار از گذشته به ی و ادویه جات، کهاهیگ فرآورده های و هدف: سابقه

، حاضرر مطالعهباشند. در یم ی خوراکیعیطب یهاکاربرد به عنوان نگهدارنده تیقابل ی وکربیضدم باتیترکواجد  اندگرفته

 روسیرو یکلسر روس،یو نورو یهاهیسو ییبر عفونت زا یرازیش شنیو آو یرزمار ن،یدارچ یهااسانس ضدویروسی ریتاث

 قرار گرفت. ی(، مورد بررسMNVموش ) روسی( و نورووFCVگربه )

 بره طرور، ml50TCID log 8-7/حردود  یترهرایهرا در تروسیرهرر کرداا از ودر این مطالعه تجربی،  ها:مواد و روش

 یگرذارگرمخانرهگرراد درجه سرانتی 77و  4ساعت در  2ها مخلوط شده و به مدت مختلف اسانس یهاجداگانه، با غلظت

 .دیگرد یبررس یکشت سلول یابیارز قیشده از طر یابیباز یهاروسیو ییزاشدند. عفونت

و اسرانس  درصد 5/2در غلظت  ی، اسانس رزماردرصد 7در غلظت  نی، اسانس دارچگراددرجه سانتی 77 در ها:یافته

کاهش داده و  ml50TCID log 51/4/و  78/7، 78/2 زانیبه م ب،یرا، به ترت FCV تریت درصد 1/0در غلظت  یرازیش شنیآو

بره  MNV ترریها موجرب کراهش تاسانس نیمختلف ا یهاغلظت ،چنین. همافتیتر کاهش نیپائ یهاها در غلظتآن ریتاث

با غلظرت گراد درجه سانتی 77در  روسیو ماریت یط FCV تری. حداکثرکاهش تدیگرد ml50TCID log 44/1-25/0/ زانیم

 ( به دست آمد.ml50TCID log 51/4/ زانی)به م یرازیش شنیاسانس آو درصد 1/0

 نیا لیپتانس ،یمورد بررس یهاتوسط اسانس روسینوروو یهاهیسو ییزاعفونت تریکاهش مشاهده شده در ت استنتاج:

 سازد.یآشکار م ییمواد غذا ارتقای سالمت و عمر نگهداریجهت  یعیطب یهاکاربرد به عنوان نگهدارنده یها را برانساسا
 

 روسینوروو ،ضدویروسرزماری، دارچین،  آویشن شیرازی،واژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
 کننردگان نسربتتوجه به افزایش آگاهی مصرفبا 

بره  لیرو تما یمصرنوع ییغرذا یهرایافزودنربه مضرات 

 سوء بر راتیتاثحداقل با  ییغذا یهااستفاده از فرآورده

ضرد  براتیاسرتفاده از ترک سرت،یز طیمحر سالمت و نیز

به طور قابل  ی در تولید محصوالت غذاییعیطب یکروبیم

ترکیبرات اسرت.  افتهی شیدر دهه گذشته افزا یامالحظه

دور به عنروان طعرم دهنرده در  یهاکه از گذشته یاهیگ

 براتیاند، به علت داشرتن ترکرفتهیبه کار م ییمواد غذا

 ییکاربرد در محصوالت غرذا تیواجد قابل ،یکربیضدم

  (.1)باشندیم یعیطب یهابه عنوان نگهدارنده
 

  E-mail:azizkhani.maryam@gmail.com                            ، دانشگاه تخصصی فناوری های آمل24خیابان اماا خمینی، آفتاب :ل،آم -مریم عزیزخانیمولف مسئول:

 ، آمل، ایراندانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل ،استادیار

 : 14/4/1735تاریخ تصویب :            20/11/1734 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :           14/11/1734 تاریخ دریافت 
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هرا کره فعرا  آن براتیترک ایرو  یاهیرگ یهااسانس

به کار  ییدهنده در مواد غذابه عنوان طعم میستقطور مبه

مرواد  براتیاز ترک یبه عنوان بخش ریروند، در دهه اخیم

 زای مراریب یهراسرمیکروارگانیجهت کنتر  م یبندبسته

سرالمونال،  ژنز،یامونوسریستریل ،یژژوان لوباکتریمانند کامپ

 ردمرو  O157:H7یاکلیاروئوس، اشرش لوکوکوسیاستاف

 باتیترک یروسیضدو راتیاما تاث ،اندر گرفتهاستفاده قرا

 انسران تراکنون یاروده یهاروسیبر و یاهیگ یهاو اسانس

شواهد  (.2)طور گسترده مورد مطالعه قرار نگرفته استبه

به  ،یاروده یهاروسیدهد که وینشان م کیولوژیدمیاپ

، علرت عمرده برروز (NV)ی انسان روسیخصوص نوروو

توسرعه  یدر کشرورها ییمواد غرذا از یناش یهایماریب

جرزو پرن   روسینوروو ن،یعالوه بر ا (.7،4)باشدیم افتهی

 یناشر یهایماریمربوط به ب یهانهیپاتوژن مهم عامل هز

 کره ییهرا. با وجود ترالش(5)رودیبه شمار م ییاز مواد غذا

، (6،7)نجراا گرفترها یانسران یهاروسیکشت نوروو یبرا

 واناتیبه علت عدا وجود ح خصوص نیها در اپژوهش

در  روسیرو ریرمناسرب و عردا امکران تکث یشگاهیآزما

 جه،یبا مشکل روبرو بوده است. در نت یشگاهیآزما طیشرا

و  (FCV) گربرره روسیررو یسرریکل جملررهاز  ییهررا هیسررو

جهرت  یاطرور گسرتردهبره(MNV)  موش روسینوروو

نگهدارنده متداو  مورد اسرتفاده در  باتیاثر ترک یبررس

موجرب برروز  MNV .(8،3)رودیبه کار مر ییغذا عیناص

و  هیالرذات ت،یمبتال به هپات یهادر موش یاعفونت کشنده

 FCV کرهیدرحرال (،10)گررددیم یعصب ستمیالتهاب س ای

 یطریمح طیاست که نسبت بره شررا یتنفس روسیو کی

 جرا کرهاز آن (.12 ،11)ترر اسرتحسراس نیپرائ pH مانند

MNV ابرد،ییانتقرا  مر یدهران -یمدفوع ریمس قیاز طر  

  نیمقرراوا برروده و بنررابراpH  ترررنییدر برابررر سررطو  پررا

  یانسرران یهرراروسینرروروو یبرررا یانرردهیبرره عنرروان نما

 از محققرررران مررررورد اسررررتفاده قرررررار  یرخررررتوسرررط ب

 ریترراثبررسرری مطالعرره، ایررن  هرردف .(12-14)ردیررگیمرر

(، Cinnamomum zeylanicum) نیدارچرر یهررااسررانس

ی رازیشر شنی( و آو.Rosmarinus officinalis L) یررزما

(Zataria multiflora Boiss.بر دو سو )قابرل کشرت  هی

 77و  4 ی، در دو دمررراFCVو  MNV-1 روس،ینررروروو

  .گراد بوده استدرجه سانتی
 

 مواد و روش ها
در انیسررتیتو  2014ایررن پررژوهش تجربرری در سررا  

)اسررپانیا(  اگروشرریمی و صررنایع غررذایی دانشررگاه والنسرریا

 انجاا شده است.
 

 هاو سلو  یروسیو یها هیسو
و  FCV F9 (ATCC VR-782) توپاتوژنیسر هیسرو

MNV-1 دانشررگاه  یشررده از دانشررکده پزشررک هیرر)ته

 یهادر سلو  بی(، به ترتکایمتحده امر االتیواشنگتن، ا

CRFK (Crandell Rees feline kidney)  وRAW264.7 

خرال   مهین یهاس استوک. سپدیگرد یابیو ارز ریتکث

 ( ,Eppendorf کایمتحده امر االتیا) فوژیسانتر قیاز طر

 70بره مردت گررا  660آلروده در  یهاو هضم شده سل

ز ود نییتع قیزا از طرعفونت یهاروسیشد. و هیته قهیدق

(، بررا 50TCID) یکشررت بررافت درصررد 50زا در عفونررت

 هیرمار میکرولیتر 20هر رقت و  یچاهک برا 8استفاده از 

  در هر چاهک، شمارش شدند. حیتلق
 

 اسانس ها
  یرازیشر شرنیو آو نیدارچر ،یرزمرار یهرااسانس

 یهرا. اسرانس از قسرمتدیرگرد هیته یبه صورت خانگ

  یرازیشر شرنیو آو یرزمرار اهیرخشرک شرده گ ییهوا

 برررا اسرررتفاده از دسرررتگاه  نیو پوسرررت درخرررت دارچررر

 هیاعت، تهبا بخار به مدت سه س ریکلونجر، به روش تقط

برا اسرتفاده از  براتیترک ییها جهت شناسااسانس هیو کل

( GC/MS) یجرمر یسرنج فیط -یگاز یکروماتوگراف

از نرروع  GC/MSدسررتگاه  قرررار گرفتنررد. زیمررورد آنررال

Thermoquest Trace GC 2000 FINNIGAN  )انگلسرتان(

 DB5 نهیآن عبارت بود از: ستون موئ یهایژگیبوده و و

و ضرخامت  کرومترریم 250 یو قطر داخلمتر  70به طو  
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 پژوهشی

 265ترا  50 ییبا برنامره دمرا کرومتر،یم 25/0 یداخل هیال

درجره  5/2 یجیتدر شیگراد و همراه با افزادرجه سانتی

درجه  265ستون در  یو نگهدار قهیگراد در هر دقسانتی

 250 قیراتاقرک تزر ی. دماقهیدق 70گراد به مدت سانتی

 ml/min5/1 میهلرگراز  انیجر گراد و سرعتدرجه سانتی

 ونیزاسریونیبره روش  یجرم یسنج فیط ،چنینبود. هم

و  الکتررون ولرت 70 ونیزاسیونی ی( با انرژEI) یالکترون

 د.نجاا شراگراد درجه سانتی 250 ونیزاسیونیمنبع  یدما

و تا زمان استفاده در  قیرق درصد 50ها در اتانو  اسانس

درجره سرانتی  4هروا در  نفروذ بره رقابلیغ رهیت یهاشهیش

 شدند. ینگهدارگراد 
 

 اسانس ها بر سلو  ها تهیسیتوتوکسیس نییتع
برره  شیمررورد آزمررا یهرراهررا در غلظررتاسررانس

 RAW 264.7و  CRFK یهراسرلو  یحاو یهاچاهک

در سراعت  2منتقل و به مدت  یچاهک 36 یها تیدر پل

شردند. سرپس،  ینگهردار CO2 5%تحرت دمرای اترا  

 2 یحرراو DMEM طیمحررمیکرولیتررر  150هررا بررا سررلو 

 گریروز د 2-4گاو مخلوط و به مدت  نیسرا جن درصد

 ریشرردند. ترراث (Metrohmی )سرروئیس، گررذارگرمخانرره

با اسرتفاده  یامشاهده یجستجو قیاز طر تهیسیتوتوکسیس

 و مقایسره برا (,Fein Opticی )آلمان نور کروسکوپیاز م

  .دیگرد نییتعگروه کنتر  )فاقد اسانس( 
 

 اسانس ها یروسیضدو ریتاث
 یهراونیها بره سوسپانسرمختلف اسانس یهاغلظت

FCV و MNV  درDMEM (Dulbecco's Modified 

Eagle's Mediumگرراو  نیسرررا جنرر درصررد 2 ی( حرراو

در گرمخانره  مارهرایمنتقل و ت (ml50TCID8-7/)حدود 

بره گرراد درجره سرانتی 77و  4مجهز به تکان دهنرده در 

شردند. کنتررر  مثبررت شررامل  یدارسرراعت نگهرر 2مردت 

اترانو  برود. پرس از اتمراا  یحاو یروسیو ونیسسوسپان

 قیرعفونت زا از طر یهاروسیو ،یدوره گرمخانه گذار

داده شررد،  حیکرره در براال توضرر ،یکشررت سرلول یابیرارز

 تیرنجاا شد. فعالادر سه تکرار  ماریشمارش شدند. هر ت

 یهراروسیروتعداد  سهیمقا قیها از طراسانس یکشروسیو

 یهراونیبا سوسپانس اسانس فاقد یهاونیسوسپانس کننده دریعفون

  زده شد. نیشده با اسانس تخم ماریت یروسیو
 

 و تحلیل آماریتجزیه 
جهرت انجراا  2220نسرخه  SPSSنرا افرزار آمراری 

دار بررودن یمعنر. بره کرار رفررت تجزیره و تحلیرل آمرراری

 یمارهرایاز تها پس روسیتعداد و نیانگیم انیاختالف م

بررا سررطح  Student’s t testآزمررون  قیررمختلررف از طر

 .شد نییتع p <05/0 نانیاطم
 

 یافته ها
 اسانس ها باتیترک

 ننیشررامل آلفرراپ یاسررانس رزمررار یاصررل برراتیترک

 (،درصرد 5/7(، کامفن )درصد 3/3(، وربنون)درصد 8/42)

(، درصرد 8/4اکترانون )-7(، درصد 81/5) نئو یس -8و1

 (؛درصرد 17/7) نیمیسر -( و پارادرصد 66/7) نیسیریم -بتا

(، درصررد 47/74) دینامالدهیشررامل سرر نیاسررانس دارچرر

( و درصررد 24/6) ننی(، آلفرراپدرصررد 85/17اوژنررو  )

 شرامل یرازیشر شنی( و اسانس آودرصد 77/2) نیلیوفیکار

(، درصد 74/7) ننی(، گاماترپدرصد 12/71کارواکرو  )

  .( بوددرصد 77/7) تو پی( و اوکالدرصد 26/4) ننیآلفاپ
 

 و CRFK یاسانس ها بر سلو  ها تهیسیتوتوکسیس نییتع
RAW 264.7 
در  یرازیشر شنیو آو یرزمار ن،یدارچ یهااسانس

و  درصرد 5/2، درصرد 7 بیرباالتر از، به ترت یهاغلظت

بودنرد. لرذا  کیتوتوکسیهر دو سلو  س یبرا درصد 1/0

ود کره جهرت هرا براز اسرانس یحداکثر غلظت ریمقاد نیا

 FCV یهاها بر سلو اسانس یروسیضدو راتیتاث نییتع

  .به کار رفت MNV-1 و
 

 یروسیو یها هیبر سو نیاسانس دارچ ریتاث
 یترهرایکراهش ت ن،یا اسانس دارچر FCV ماریدر ت

 مشاهدهگراد درجه سانتی 77 درتنها  یروسیو یزاعفونت
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قابرل  رییرتغگرراد درجه سانتی 4 با اسانس در ماریشد و ت

ننمررود  جررادیا FCV یهرراروسیررو تررریدر ت یامالحظرره

  (.1 شماره )جدو 

و  2، 1 یهراپس از مواجهه با غلظتFCV  یترهایت

، بره درجره سرانتی گرراد 77 در نیاسانس دارچ درصد 7

. افرتیکراهش  ml 50TCID 78/2/و 20/2، 14/1ب یترت

 ماریتپس از  ml 50TCID 1/حدود MNV-1 تریکاهش ت

  گرراددرجره سرانتی 77 ذکر شرده اسرانس در یهابا غلظت

در  ب،یر، بره ترتml 50TCID 17/1/و 02/1، 30/0برود )

 یهرابا غلظت ماریاسانس(. ت درصد 7و  1،2 یهاغلظت

 ترری، تگرراددرجره سرانتی 4 در نیمختلف اسانس دارچر

1-MNV زانیرررا برره م /ml50TCID 51/0-22/0  کرراهش

  (.2شماره  داد )جدو 
 

 یروسیو یها هیبر سو ینس رزماراسا ریتاث
 یبا اسانس رزمار MNV-1 و FCV یهاهیسو ماریت

ساعت  2به مدت  درصد 5/2و  2، 5/1، 1 یهادر غلظت

هرر دو  ترری، موجرب کراهش تگرراددرجه سرانتی 77 در

 ترری(. ت2و  1 شرماره )جرداو  دیگرد روسینوروو هیسو

FCV 2 ،5/1، 1 یهادر غلظت یبا اسانس رزمار ماریت یط 

 و 71/2، 08/2، 55/1 زانیربره م بیر، به ترتدرصد 5/2و 

/ml50TCID 78/7  1 ترریچنین تهم افت؛یکاهش-MNV 

در  ،ml50TCID 44/1/ و 07/1، 83/0، 66/0 زانیررررربررررره م

 یهرابرا غلظرت مراریکررد. ت دایرمشابه تنز  پ یهاغلظت

، موجرب گراددرجه سانتی 4 در یمختلف اسانس رزمار

 وکراهش ml50TCID81/0-47/0/ زانیمبه FCVتریکاهش ت

  .دیردگ ml50TCID72/0-75/0/ در دامنه MNV-1 تریت
 

 یروسیو یها هیبر سو یرازیش شنیاسانس آو ریتاث
درجره  77در  FCVبر  یرازیش شنیاسانس آو ریتاث

برا  مراریپرس از ت .قابرل مالحظره برود اریبسر گررادسانتی

اسانس،  نیا درصد 1/0و  08/0، 04/0، 02/0 یهاغلظت

 ml50TCID5/4/و  1/4، 3/1، 1 ب،یرربرره ترت FCV تررریت

درجره  4اسرانس در  یروسریضرد و ری. تراثافرتیکاهش 

، اسررانس MNV-1بررود. در رابطره برا  زینراچ گررادسرانتی

کراهش  چیهر گرراددرجه سرانتی 77در  یرازیش شنیآو

ترا  01/0 یهادر غلظت یروسیو تریدر ت یاقابل مالحظه

 1/0و  08/0 یهراامرا در غلظرت نشران نرداد؛ درصد 1/0

 زانیربره م بیبه ترت روس،یو تری، موجب کاهش تدرصد

  .(2و  1 شماره )جداو  دیگرد ml50TCID 1/و  55/0
 

 یرازیش شنیو آو یرزمار ن،یدارچ یاسانس ها ریتاث: 1 شماره جدول
 77و  4در  ی( پس از گرمخانه گرذارFCV) گربه روسیو یسیبر کل

 ساعت 2مدت  به درجه سانتی گراد
 C°77  C°4 ویروس تیمار 

 /ml50TCID 10Log  /ml50TCID 10Log   

   تیتر بازیابی شده کاهش تیتر بازیابی شده کاهش

14/1 

20/2 

78/2 

16/8±  15/0a 

02/7±  27/0b
 

36/5±  55/0b
 

78/5±  13/0b
 

 

04/0 

10/0 

17/0 

31/6±  08/0a 

87/6±  12/0a 

81/6±  51/0a 

78/6±  75/0a 

 نتر ک

 درصد دارچین 1

 دارچین درصد 2

 دارچین درصد 7

FCV 

55/1 

08/2 

71/2 

78/7 

15/8±  28/0a 

60/6±  67/0b
 

07/6±  43/0b
 

44/5±  11/0b 

77/4±  74/0b 

 

47/0 

56/0 

74/0 

81/0 

65/7±  71/0a 

22/7±  25/0a 

03/7±  06/0a 

31/6±  72/0a 

84/6±  16/0a 

 کنتر 

 درصد رزماری 1

 ریدرصد رزما 5/1

 رزماری درصد  2

 درصد رزماری 5/2

 

17/0 

04/1 

31/1 

17/4 

51/4 

27/6±  25/0a 

40/6±  21/0a 

27/5±  76/0b
 

76/4±  47/0c 

10/2±  66/0d 

76/1±  23/0d 

 

- 

- 

0 

0 

0 

65/7±  26/0a  
- 
- 

86/7±  71/0a 

44/7±  07/0b
 

77/7±  25/0b
 

 کنتر 

 آویشن شیرازی درصد01/0

 آویشن شیرازی درصد01/0

 آویشن شیرازی درصد04/0

 آویشن شیرازی درصد08/0

 آویشن شیرازی درصد 1/0

 

 

a  : نجاا شد. حروف مختلف در هر ستون بررایاهر تیمار در سه تکرار 
تیمارها مری  هر ویروس نشان دهنده تفاوت آماری قابل مالحظه بین

  (: مورد آزمون قرار نگرفته است.-. ) > P) 05/0(باشد
 

و آویشرن  دارچرین، رزمراریتراثیر اسرانس هرای  :2 شمماره جدول

پس از گرمخانه گرذاری  (MNV-1شیرازی بر نورو ویروس موش )

 ساعت 2به مدت  درجه سانتی گراد 77و  4در 
 C°77  C°4 ویروس تیمار 

 /ml50TCID 10Log  /ml50TCID 10Log   

   تیتر بازیابی شده کاهش تیتر بازیابی شده کاهش

 

30/0 

02/1 

17/1 

75/7±  5/0a 

45/6±  56/0b  

77/6±  55/0b  

22/6±  16/0b  

 

22/0 

77/0 

51/0 

84/7±  41/0a 

62/7±  15/0a 

47/7±  21/0a  

77/7±  75/0a  

 کنتر 

 درصد دارچین 1

 دارچین درصد 2

 دارچین درصد 7

MNV-1 

 

66/0 

83/0 

07/1 

44/1 

04/8±  76/0a 

78/7±  62/0b 

15/7±  71/0b  

37/6±  14/0b  

06/6±  56/0b 

 

75/0 

48/0 

53/0 

72/0 

75/6±  17/0a  

40/6±  65/0a  

27/6±  74/0a  

16/6±  15/0a  

07/6±  42/0a  

 کنتر 

 درصد رزماری 1

 درصد رزماری 5/1

 رزماری درصد  2

 درصد رزماری 5/2

 

 

04/0 

54/0 

23/0 

25/0 

81/6±  26/0a  

77/6±  45/0a  

27/6±  14/0a  

52/6±  25/0a  

56/6±  76/0a  

 

 

0 

55/0 

01/1 

07/7±  01/0a  

- 

07/7±  01/0a  

48/6±  40/0b 

02/6±  00/0a  

 کنتر 

 آویشن شیرازی درصد01/0

 آویشن شیرازی درصد04/0

 آویشن شیرازی درصد08/0

 آویشن شیرازی درصد 1/0

 

 

a  : نجاا شد. حرروف مختلرف در هرر سرتون اهر تیمار در سه تکرار

تفراوت آمراری قابرل مالحظره برین  برای هرر ویرروس نشران دهنرده

  ت.(: مورد آزمون قرار نگرفته اس-).  > P) 05/0(تیمارها می باشد 
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 پژوهشی

 بحث
دهرد کره یمطالعه حاضر بره وضرو  نشران مر  ینتا

بره طرور  یرازیش شنیو آو یرزمار ن،یدارچ یهااسانس

کراهش  گرراددرجره سرانتی 77 را در FCV ترریت یموثر

 زانیربره م FCV ترریهرا تسغلظت اسان شیداده، و با افزا

درجرره  4در حررا   نیرر. بررا اابرردییکرراهش مرر یتررربرریش

 یداریمعنر ریتراث شیمورد آزما یها، اسانسگرادسانتی

 یهاروش ،یطور کلنشان نداند. به FCV ییزاونتبر عف

در  یروسریاثرر ضدو یابیرارز یمعمو  مورد استفاده برا

 77 سراعت در 7 یالر 1مردت  یطر یشگاهیآزما طیشرا

و  (15،16)گرددیاتا  اجرا م یدما ایو  گراددرجه سانتی

شرود، ینجاا ما گراددرجه سانتی 4 در یابیکه ارز یزمان

 یروسریضرد و تیرگردد که ممکن اسرت فعالیتصور م

  .(17)تر باشدفیضع

Saddi ( نشرران دادنررد کرره اثررر 2007و همکرراران )

 مپلکسیهرپس سر روسیاسانس درمنه بر و یروسیضدو

 77 اسررانس در -روسیررکرره مخلرروط و ی، هنگررام1نرروع 

 4 ترر ازبریش ،دیگرد یگذارگرمخانه گراددرجه سانتی

در  FCV یمطالعه ما برا  ی. نتا(18)بود گراددرجه سانتی

 نیتررها بیشسانسا نیدهد که ایفرض نشان م نیا یراستا

انرد و نموده اعما  گراددرجه سانتی 77 در FCV را بر ریتاث

هرا را در مرواد اسانس نیا ییتواند کاربرد نهایمامر  نیا

درجه حرارت بر  ریوجود، تاث نی. با ادیمحدود نما ییغذا

است بره نروع ممکن  یعیطب باتیترک یروسیضدو تیفعال

داشرته  یهرا بسرتگاسانس باتیو تفاوت در ترک روسیو

( نشران 2007و همکراران ) Lipsonباشد. به عنوان مثرا  

شرده برا  مراریت T4 وفراژیباکتر یسرازفعا  ریدادند که غ

  (.13)باشدیمخلوط آب آلبالو مستقل از دما م

اسرانس  یبراال یهرا، غلظرتMNV-1 در خصوص

 یریزاموجب کراهش عفونرت یاهندیبه طور فزا یرزمار

 یرازیش شنیاسانس آو د،یگرد گراددرجه سانتی 77 در

 برا حرداکثر MNV یریزادر عفونت یفیموجب کاهش خف

 یهرابدون در نظر گرفتن غلظت ،ml50TCID 1/ کاهش

در  ریراخ دهمنتشر ش  یبا نتا سهیمورد استفاده شد. در مقا

 ،MNV-1 زوفا و مرزنجروش برر یهااسانس ریخصوص تاث

 .(20)باشدیکننده مدواریحاصل از مطالعه حاضر ام  ینتا

سرت ا هرا ممکرناسرانس نیر، اFCV بر ریدر رابطه با تاث

 یباشرند. از سرو یکراربرد در پزشرک یاهلیپتانس یدارا

 گررراددرجرره سررانتی 4 کرراهش در ml50TCID 1/ گررر،ید

شرده  یساز رهیذخ یط ییغذا دهما یمنیا یموجب ارتقا

را  یسازرهیدرجه حرارت ذخ شیافزا ریتوان تاثیم زیو ن

مرورد  روسیرو یریزاترر عفونرتبا هردف کراهش بریش

ان داد کره مطالعره نشر نیردر مجموع، ا .قرار داد یبررس

 FCV ترریدر ت یترربا اسانس باعر  کراهش بریش ماریت

 براتیترک ریسرا یبرا ریتاث نیگردد. ایم MNV نسبت به

مانند عصاره دانه انگور در غلظرت  ،یعیطب یکروبیضد م

 گررزارش شررده کرره موجررب زیررن تررریلیلرریگرا/میلرریم 1

PFU/ml 61/4 کراهش در FCV و تنهرا  PFU/ml77/1 

 یبررا یاست. رونرد مشرابه دهیگرد MNV یکاهش برا

 یهرانیدیانی، آب قرره قراط و پروآنتوسرتوزانیک تیفعال

گرزارش شرده  زیرانار ن یهافنو یقره قاط، آب انار و پل

تر کمMNV  تریمطالعات، کاهش در ت نی. در ا(17)است

قره  یهانیدیانیبا پروآنتوس ماریت ی، به جز برالوگ 2 از

. (15)مشراهده شرد کراهش، لروگ 7 بره کیرقاط برا نزد

در برابر شرایط نامسراعد و ترکیبرات  MNVطور کلی به

باشد و در ایرن مطالعره می FCVتر از ضد میکربی مقاوا

 .(21)تر بوده اسرتها مقاوادر مواجهه با اسانس MNVنیز 

 یهراها و عصارهحا  حاضر اسانس یبراساس کاربردها

اسرتفاده  یسبرر یبرا ییباال اریبس لیپتانس ،یعیطب یاهیگ

 جاتیها و سبزوهیم یها جهت شستشو و آبکشاز اسانس

از مرواد  یناشر یروسریو یهراکاهش تعداد پاتوژن یبرا

وجرود دارد. بره عنروان  یخروراک تدر محصوال ییغذا

 4 از شیرا ب کایتعداد سالمونال انتر ،شنیمثا ، اسانس آو

شستشو، کراهش  قهیدق 5پس از  ،یدر گوجه فرنگ لوگ

مطالعره جهرت  نیردر ا یمورد بررس یهااسانس .(22)داد

محصو   یدوره نگهدار یکاربرد به عنوان نگهدارنده ط

 یرگرذاریرابطره، تاث نیرانتخراب شردند. در ا خچا یدر 

 تررر مواجهرره و درجرره  یطرروالن یهرراهررا در زمرراناسررانس
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درجره  8 بره عنروان مثرا  یسازرهیباالتر ذخ یهاحرارت

. بره ردیرگ رقررا یابیرمرورد ارز دیرروز، با 7 ،گرادسانتی

 یریزاعفونرت ترریکاهش مشاهده شده در ت جه،یعنوان نت

 یهاتوسط اسانس یابیمورد ارز روسینوروو یها هیسو

 نیررا لیپتانسرر ،یرازیشرر شررنیو آو یرزمررار ن،یدارچرر

 یعیطب یهاکاربرد به عنوان نگهدارنده یها را برااسانس

برروز  و کراهش خطرر ییمرواد غرذا یمنریجهت بهبرود ا

از مصرررف مررواد  یناشرر یاروده -یاعرردهم یهرراعفونرت

کراهش  جرهیهرا و در نتروسیرآلروده بره نرورو و ییغذا

 .سازدیمربوطه آشکار م یدرمان یهانهیهز

 سپاسگزاری
 ایرررررن مطالعررررره از طریرررررق اعتبرررررار پژوهشررررری

ACOMP/2012/199  اعطا شده از سوی ایالت والنسیا و

ی ایران حمایت مالی نیز وزارت علوا، تحقیقات و فناور

چنرین، نویسرندگان از خرانم رزا ازنرار گردیده است. هم

 ،ایدانشرگاه والنسر ییغرذا عیو صرنا یمیاگروشر تویستیان)

( در رابطه با در اختیار گرذاردن فضرا و تجهیرزات ایاسپان

 عیو صنا یمیاگروش تویستیانآزمایشگاه و گلوریا سانچز )

خصروص مسراعدت  ( درایاسرپان ،ایدانشگاه والنس ییغذا

  نمایند.ها سپاسگزاری میدر کشت سلو 
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