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Abstract
Background and purpose: Nowadays consumers are cautious about foods and are more
interested in foods that are less processed. This has led to significant approaches and replacing chemical
preservatives in food products by different natural components. The essential oil of Satureja edmondi is
used as a flavoring agent and known as a pharmaceutical plant because of its antimicrobial characteristics.
Nisin is also an antibacterial peptide that is widely used to inhibit microbial growth in food products. The
aim of this study was to investigate the inhibitory effects of Satureja edmondi individually and also in
combination with bacteriocin nisin on the growth of Staphylococcus aureus in hamburgers.
Materials and methods: Hamburger samples were inoculated with 5×103 CFU/g of S. aureus.
Nisin treatment at 0.5% and essential oil of Satureja edmondi treatment at 0.01%, 0.02%, and 0.04% were
prepared individually and in combination with nisin. The treated and control samples were packaged and
kept at -12°C for 63 days. The samples were cultured on Baird–Parker Agar and the number of S. aureus
were counted every seven days.
Results: Compared to the control group, all treatments could significantly inhibit the growth of
bacteria during the storage period. Simultaneous use of nisin and essential oil of Satureja edmondi
increased bactericidal effects too.
Conclusion: Results revealed simultaneous use of 0.5% nisin and 0.04% essential oil of Satureja
edmondi as the best treatment that could reduce the bacterial population. Also, sensory analysis revealed
that 0.04% of the essential oil was not found pleasant by testers.
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چكیده
سابقه و هدف :اهمیت تغذیه سالم و توجه روزافزون مصرفكنندگان به مواد غذذای سذالم منجذر بذه رویكذرد قابذ
توجه تولیدكنندگان به جایگزین نگهدارندههای شیمیای با انواع طبیع و بیولوژیك در فرآوردههای غذذای شذده اسذت
اسانس مرزه پروی به علت دارا بودن خاصیت ضدمیكروب به عنوان یك گیاه داروی شناخته شده است .نایسین نیذز یذك
پپتید ضدمیكروب است كه روی طیف وسیع از باكتریها تأثیر م گذذارد و بذه صذور گسذترده در مذواد غذذای مذورد
استفاده قرار م گیرد .هدف تحقیق حاضر بررس استفاده از اسانس مرزه پروی و باكتریوسین نایسین به تنهذای و تذوا بذا
یكدیگر جهت مهار رشد باكتری استافیلوكوكوس اورئوس در همبرگر است.
مواد و روشها :به نمونههای همبرگر میزان  5×103 CFU/gباكتری استافیلوكوكوس اورئوس تلقیح شد تیمار نایسین
در غلظت  0/5درصد و تیمارهای اسانس مرزه پروی در سه غلظت  0/00 0/01و  0/00درصد به تنهای و تذوا بذا نایسذین
تهیه شد همه تیمارهذا و گذروه شذاهد بسذتهبنذدی و بذه مذد  33روز در دمذای  -10 °Cنگذهداری شذدند تعذداد بذاكتری
استافیلوكوكوس اورئوس هر هفت روز یك بار توسط كشت سطح روی محیط برد پاركر آگار شمارش شد
یافتهها :تمام تیمارها توانستند به طور معن داری مانع از رشد باكتری نسبت به نمونه شاهد در طذ مذد نگهذداری
شوند استفاده همزمان از نایسین و اسانس مرزه پروی باعث افزایش قدر باكتریزدای گردید
استنتاج :بیشترین میزان كاهش جمعیت باكتریای در استفاده همزمان از نایسذین  0/5درصذد و اسذانس مذرزه پرویذ
 0/00درصد بود همچنین غلظت  0/00درصد اسانس از نظر ارزیاب حس برای تست كنندگان مطلوب نبود
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واژه های کلیدی :اسانس مرزه پروی

نایسین استافیلوكوكوس اروئوس همبرگر

اثر ضد باکتریایي نایسين و اسانس گياه ازبووه (مرزه پرویي)

مصرف باالی این مذاده غذذای

توجذه بذه ویژگذ هذای

مانند ( Ferulago angulateچویر) حساس است()3

ملتلف آن بهخصوص كیفیذت میكروبذ ضذروری بذه

اسذذانسهذذای گیذذاه ( (essential oilاز بهتذذرین

نظر م رسد( )1از مهمترین ارگانیسمهذای آلذودهكننذده

نگهدارنذذدههذذای طبیعذ محسذذوب مذ شذذوند در اغلذ

همبرگر مذ تذوان بذه اسذتافیلوكوكوس اروئذوس اشذاره

موارد تأثیر اسانسهای گیاه بر ساختار دیذواره سذلول

نمود( )0استافیلوكوکها باكتریهای كروی و گر مثبتذ

تأیید شده اسذت( )7آبگریذزی اسذانسهذا سذب

هستند كه معموالً به شك دستههای منظم شبیه خوشههای

آنها در لیپیذد غشذاس سذلول و افذزایش نفو پذذیری آن

انگور آرایش پیدا م كننذد ایذن باكتریهذا روی انذواع

م گردد كه این امر سب

اختالل در كلیه فعالیذتهذای

ملتلف از محیطها رشد كرده از نظر متابولیسم فعذال

حیات وابسته به غشای سلول

نفذو

خروج یونها و در نهایت

بذوده كربوهیذذدرا ها را تلمیذر نمذذوده و پیگمانهذذای

مذذر

ملتلف از سفید تا زرد پررنگ تولید م نماینذد بعیذ

روغنهای اتری یا فرار نیز مذ نامنذد .اكثذر اسذانسهذای

از اعیای این خذانواده فلذور طبیعذ پوسذت و غشذاهای

گیاه دارای اثر ضدمیكروب هستند كه این اثر به طذور

ملاط انسان هستند برخ دیگر عامذ بیماریهذای نظیذر

عمده مربوط به تركیبا فنول آنهاسذت اسذانسهذای

تشكی آبسه و حت سپت سم های

گیذذاه و تركیباتشذذان بذذه عنذذوان متابولیذذتهذذای ثانویذذه

كشنده م باشند استافیلوكوک بیمذاریزا معمذوال خذون را

گیاهان هستند و خاصیت آنت باكتریال آنها مدتهاسذت

همولیز كرده پالسما را للته م كند و طیف وسذیع از

كه شناخته شذده اسذت و كاربردهذای زیذادی بذه عنذوان

آنزیمهای خارج سلول وتوكسذینها را تولیذد م كنذد

طعذذمدهنذذده و نگهدارنذذده در صذذنایع غذذذای و داروی ذ

شایع ترین نوع مسمومیت غذای به وسیله آنتروتوكسین

دارند( )3جهت كذاربردی كذردن مصذرف اسذانسهذای

عفونتهای چرك

مقاو به حرار استافیلوكوک ایجاد م

شود(.)3

آنتروتوكسین حاص از این باكتری در همبرگر بذه
حذذرار مقذذاو اسذذت بذذه طذذوریكذذه پلذذت معمذذول
پاستوریزاسیون و خشك كردن آن را از بین نم

بذرد()3

سذذلول خواهذذد شذذد( )8اسذذانسهذذای گیذذاه را

گیاه به عنوان نگهدارنده در مواد غذای و مطالعذه اثذر
ضد میكروب آنها ابتدا استفاده از مدلهای آزمایشذگاه
و سپس مدلهای غذذای

مذایع و جامذد الز

اسذت()10

گیاه داروی مرزه ( )Lamiaceaeاز تیذره نعنایذان حذاوی

در پژوهش آمار تكاندهندهای ازمسمومیت استافیلوكوك

 5/1تا  8درصد اسانس به همراه تذانن رزیذن و موسذیالژ

گزارش شد كه از مجموع حدود  00میلیذون مذورد كذ

ضذد

است( )11بررس های گوناگون بذر روی تذاثیرا

مسذذمومیتهذذای غذذذای در ایذذاال متحذذده امریكذذا 8/3

باكتریای اسانسها صور

میلیون مورد آن مربوط به مسمومیت غذای اسذتافیلوكوك

میتوان به فعالیت ضد میكروب عصاره بر

است( )0عالیم مسذمومیت معمذوالً  0-0سذاعت پذس از

اثر ضد میكروب عصاره هیدرو الكل آویشذن شذیرازی

مصرف غذای آلوده بروز م كند و دوره كمون آن بین

بذذر رشذذد اسذذتافیلوكوكوس اورئذذوس در همبرگذذر اشذذاره

 30دقیقه تا  8ساعتگزارش شده است عالئم شام تهوع

كذذرد( )3 1كذذه در هذذر دو تحقیذذق اسذذانس ایذذن گیاهذذان

كرامپ شكم است كه بالفاصله با استفراغ ادامه م یابد

توانست جمعیت باكتریای را بذه زیذر حذد مجذاز (1000

نوروزک و

كلن در هر گر ) برساند

ادامذذه م یابذذد و بذذه نذذدر خذذون در آن دیذذده م شذذود

 Satureja edmondiاز خذذانواده نعنایذذان ((Lamiaceae

اسهال بدون استفراغ بروز نم كند و درجه حرار بدن

است .در كرمانشاه  5گونه از جذنس Saturejaمذ رویذد

معموالً كمتر از حد نرمذال مذ رسذد( )5مطالعذا نشذان

كه از این تعداد  0گونه S.bachtiarica , S. sedmondi,

م دهد كه این باكتری به شد به اسذانسهذای گیذاه

 S.sahendica S.kermanshahensisاز گونذذذههذذذای
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اسهال به همراه استفراغ شروع شذده و چنذدین سذاعت

گرفته است كه از این جمله

پژوهشی

محسن قاسمی و همکاران

انحصاری ایران هستند( Satureja edmondi )10گیذاه

 Satureja edmondiاز سرشاخههای گیذاه مذرزه در تیذر

بوتهای با ساقههای متعدد نازک و باریك به ارتفذاع 15

ماه از منطقه چاالبه كرمانشاه جمعآوری شد گیاه توسط

تا  50سانت متر كمذان راسذت و تقریبذاً پذی وتذاب دار

هربذذاریو مركذذز تحقیقذذا كشذذاورزی و منذذابع طبیع ذ

است این گیاه ساده قهوهای كمرنذگ و بذا كذرکهذای

كرمانشاه به شماره شناسای  7835شناسای و اسانس آن

كوتاه پراكنده و كرکهای كوتاه زگی مانند غدهدار و

با روش تقطیر با آب در مد  3سذاعت و بذا اسذتفاده از

با بر

دستگاه كلونجر كه ساخت كشور ایران است اسذتلراج

های متراكم یا تنك است()13

نایسین یك باكتریوسین است كه توسط گونههذای

شد اسانس توسط سولفا سدیم بدون آب آبگیری

الكتوكوكوس الكتیس تولید م شود سذازمان خواربذار

و در ظرف در بسته تیره رنگ دور از نذور و در دمذای 0

و كشاورزی سازمان مل متحد و سذازمان جهذان بهداشذت
در سذذال  1333اسذذتفاده از نایسذذین را بذذه عنذذوان مذذاده

درجه سانت

گراد نگهداری شد.

نایسین :نایسین با برند سیگما تهیه شد كه بهصور

نگهدارنده غذای به جای مذواد شذیمیای تاییذد كردنذد

پودر و حاوی 0/5درصد نایسین فعال بود برای آمادهسذازی

نایسین به علت طبیع و غیرسذم بذودن پایذداریهذای

در اسذید كلریذدریك  0درصذد در

اسیدی و قابلیت انبارداری بسیار خوب
باال در محیطهای آب

حاللیت در pH

میكروتیوپهای استری ح گردید در مرحله بعد آن را

قابلیت تجزیه توسط آنذزیمهذای

در دمای  80درجه سانت گراد بذه مذد  7دقیقذه در بذن

هیمكننده و عد تذاثیر بذر فلذور میكروبذ روده عذد
سرطانزای

تغییر ندادن بو یا طعذم غذذا و طیذف وسذیع

فعالیت میكروب به عنذوان یذك نگهدارنذده مطلذوب در
مواد غذای مطرح است( )10مكانیسم ضد میكروبذ آن
تلری

شام

ابتدا نایسذین خذال

غشای سیتوپالسم و نشت مواد ضروری

ماری حرار داده شد و پس از سانتریفوژ و فیلتراسذیون
مایه روی با فیلتر  00میكرون تا زمان مصرف در دمذای
 -00درجه سانت

گراد نگهداری گردید()17

شناسای تركیبا تشكی دهنده و مشلصذا دسذتگاه
گذذاز كرومذذاتوگراف  :بذذه منظذذور تجزیذذه كیفذ و كمذ

مث  ATPاسیدهای آمینه و جریان تركیذ هذای كوچذك

اسذذانس مذذرزه پروی ذ

سیتوپالسم م شود .نایسین این كار را با تشذكی منفذذ

كرومذذاتوگراف گذذازی تذذو بذذا طیذذف سذذن جرمذذ

در غشای سیتوپالسم و توقف گرادیان یونهای حیات

تزریذذق گردیذذد دسذذتگاه گذذاز كرومذذاتوگراف از نذذوع

انجا م

دهد()13 15

نمونذذه آمذذاده شذذده بذذه دسذذتگاه

 AGILENT 7890Nبا ستون مویینه از نذوع HP-5MS

ماننذذد همبرگذذر در كشذذور و هذذمچنذذین اسذذتقبال عمذذوم

الیه داخل  0/05میكرومتذر بذا برنامذه دمذای سذتون در

استفاده از نگهدارنذدههذای طبیعذ و اهمیذت حذذف یذا

ابتدا  30درجه سانت گراد بذا توقذف  0دقیقذهای در ایذن

در ایذذن مطالعذذه بذذه

دمذا سذذپس افذذزایش دمذا تذذا  100درجذذه سذانت گذذراد بذذا

بررس ذ امكذذان جذذایگزین نگهدارنذذدههذذای طبیع ذ در

سرعت  3درجه در هر دقیقه با توقف  0دقیقه ای سذپس

غلظتهای متفاو به جای نگهدارنذدههذای شذیمیای و

افزایش دمای ستون تا  005درجه سانت گراد با سرعت 0

اثرا مهاركنندگ آن روی بذاكتری اسذتافیلوكوكوس

درجه در دقیقه اسذتفاده شذد دمذای اتاقذك تزریذق 070

اروئوس پرداخته شد

درجه سانت گراد بود و گاز هلیو به عنذوان گذاز حامذ

كذذاهش نگهدارنذذدههذذای شذذیمیای

با سرعت جریان  1میلذ لیتذر در دقیقذه اسذتفاده گردیذد

مواد و روش ها
اسذذذانس گیذذذاه مذذذرزه پرویذذذ بذذذا نذذذا علمذذذ
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بذذا توجذذه بذذه مصذذرف بذذاالی فذذراودههذذای گوشذذت

به طول  30متر قطر داخل  0/05میل متذر و ضذلامت

اثر ضد باکتریایي نایسين و اسانس گياه ازبووه (مرزه پرویي)

یونیزاسیون  030درجه سانت گراد و ناحیذه جرمذ از 50

اسپكتروفتومتر در طذول مذوج  300نذانومتر میذزان طذول

تا  550بود()18

موج هر یك از رقتها خوانده و ثبت شذد هذمزمذان بذا

طراح آزمایش :ارزیاب اثذر غلظذتهذای اسذانس

مرزه پروی و نایسین روی جمعیت باكتری استافیلوكوكوس
اروئوس در محیط برد پاركر آگار در سه میزان غلظذت
اسانس ازبووه  0/00 0/00 0/01درصذد یذك نمونذه
حاوی نایسین  0/5درصد سه نمونه تركیب حذاوی نایسذین
با غلظتهای فوق و نایسین  0/5درصد و یك نمونذه شذاهد
فاقد نایسین و اسانس بود باكتری به مد  33روز و در
دمای  -10درجه سانت گراد ارزیاب شد.

آماده سازی باكتری استافیلوكوكوساروئوس برای تلقیح
بذذاكتری اسذذتافیلوكوكوس اروئذذوس بذذا مشلصذذا
 3538ATCCاز گذذروه علذذو و صذذنایع غذذذای دانشذذگاه
علو پزشك كرمانشاه تهیه شد كه ویال لیوفیلیزه آن در
دمای  -00درجه سانت گراد نگهداری شده بود نظذر بذه
اینكه م بایسذت  5 ×103 CFU/gبذاكتری بذه همبرگذر
مصرف اضافه نمود در ابتدا این كشذت لیذوفیلیزه در محذیط
 )TSB) tryptic Soy Brothدر دمای  37درجه سانت گراد
 18سذاعت حذداق  0مرتبذه متذوال مذورد كشذت قذرار
گرفت سپس  0/1میلذ لیتذر از آن برداشذته و بذه محذیط
 )PCA) plate count agarمنتقذ و كشذت شذد سذپس
یك كلن از سطح محیط كشت  PCAروی محیط كشذت
شی دار  PCAبرای خیرهسازی منتق شد كلن توسط
لوپ استری برداشته و به محیط كشت  PCAشی دار به
مسیر خارج و بدون اینكه نوک لذوپ برداشذته شذود بذه
حالت زیزا

روی سطح شی

دار كشیده شذد بعذد از

انكوبه گذاری از محذیط كشذت شذی

دار  PCAیذك

كلن برداشته شد در  10میل لیتر آب پپتونه ح گردید

صور گرفت و شمارش باكتریای انجا

شد()18

تلقیح باكتری و اضافه نمودن اسانس و نایسین به همبرگر
 3كیلذوگر همبرگذر از یذك كارخانذه فذرآورده
گوشت تهیه گردید و به صور  100گرمذ در داخذ
پالستیكهای استری بستهبندی شد  100گر همبرگذر
به همراه غلظتهای مورد نظذر اسذانس و نایسذین و دوز
تعیین شده باكتری در داخ كیسههذای اسذتری دربسذته
گذاشته شذده و بذه مذد  0دقیقذه در دمذای اتذاق و در
شرایط استری به منظور توزیع یكنواخت اسذانس و نایسذین
و باكتری در همبرگر هموژن گردید سذپس كیسذههذای
در بسته در دمای  -10درجه سانت گراد به مد شصذت
و سه روز نگهداری و از روز صفر هر هفذت روز یذك
بار شمارش میكروب انجا شد

ارزیاب رشد باكتری
حالتهای ملتلف نمونههای مذورد مطالعذه در دمذای
 Surfaceplate Surfaceplate -10روزهای 10 7 0
 33 53 03 00 35 08 01از تمذا حالذتهذا در
شرایط استری نمونهبرداری انجا گرفت و با اسذتفاده از
ارلنهای رقت حاوی  05میل لیتذر آب پپتونذه (یذك در
هزار) استری سریالهای رقت  10تذای تهیذه گردیذد و در
محیط برد پاركر آگذار بذه روش سذطح ()Surface plate
كشت داده شد شمارش باكتریای پس از گرملانه گذاری
پلیتها در  35درجذه سذانت گذراد بذه مذد  08سذاعت
انجا گرفت و نتای در فر

های مربوطه ثبت شد.

ارزیاب حس

و كامال هم زده شد سپس یك میلذ لیتذر از آن برداشذته

ارزیذذاب حسذذ توسذذط یذذك پانذذ  30نفذذره نیمذذه

شد و وارد لوله آزمایش حاوی  3میل لیتر پپتون واتر شد

آمذذوزش دیذذده بذذا اسذذتفاده از آزمذذون چشذذای روش

هفذت رقذت تهیذه شذد و از تمذا رقذتهذا

هدونیك  5امتیازی (:1خیل بد  :5خیل خذوب) انجذا

به این ترتیذ

كشت تهیه گردیذد بعذد از ایذن مرحلذه توسذط دسذتگاه

شذذد اعیذذای پانذ از دانشذذجویان رشذذته صذذنایع غذذذای
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صور عمودی منتق شد و بعد به آرام آن را از همان

عم فوق نمونهبرداری از محتویا لولههذای آزمذایش

پژوهشی

محسن قاسمی و همکاران

هر دو آنها نسذبت بذه نمونذه فاقذد

دانشگاه علو پزشك كرمانشاه انتلاب گردید و معیارهای

یا نایسین و یا تركی

شام طعم بو و مقبولیت كل مورد بررس قرار گرفت

اسانس شد بهترین نتیجه در كاهش تعذداد باكتریذای را
م توان در غلظت  0/00درصذد اسذانس مذرزه پرویذ و
نایسین به صور تواما با یكدیگرمشاهده كرد

تجزیه و تحلی آماری
بذذه منظورآنذذالیز آمذذاری دادههذذا نذذر

افذذزار SPSS

نسله  00استفاده شد و مقذدار  Pكذمتذر از  0/05از نظذر
آماری معن دار لحاظ شذد در ایذن پذژوهش از آزمذون
 paired samples testبرای سنجش معن داری اثر زمذان

جدول شماره :1نتای آنالیز اسذانس آویشذن شذیرازی ()Satureja edmondi
مورد مطالعه با استفاده ازGC-MS

Tukey HSD

به منظور بررس معناداری در غلظتهای ملتلف نسذبت

نتیجه آنذالیز تركیبذا اسذانس مذرزه پرویذ مذورد
استفاده در این مطالعه با استفاده از دسذتگاه  GC/MSدر
جدول شماره  1نشذان داده شذده اسذت همذانطذور كذه
مالحظذذه مذذ شذذود از بذذین تركیبذذا شناسذذای شذذده
 M-thymolبذذا  33/30درصذذد  Gamma terpineneبذذا
 05/10درصذد و  Cymeneبذا  15/31درصذد مهذمتذرین
تركیبا اسانس مرزه پروی را تشكی م دهند
در جذذدول شذذماره  0مقایسذذه میذذانگین بذذین سذذطوح
ملتلف فذاكتور غلظذت بذه روش آزمذون Tukey HSD

نشان داده شده است در این جدول غلظتهذای ملتلذف
داده شده است در روز صفر اخذتالف میذانگین معنذ داری
بین غلظتهای ملتلف اسانس مشاهده نشذد بذه عبذارت
در روز تلقیح غلظت اسانس و نایسین تاثیری بر كاهش
جمعیت باكتریذای نذدارد امذا در سذایر روزهذای مذورد
بررسذذ بذذین غلظتهذذای ملتلذذف اخذذتالف میذذانگین
معن داری مشاهده شد به طوریكه تمذام غلظتهذای
بهكار رفته موج

كاهش معنادار در تعداد باكتریهذای

استافیلوكوكوس اروئوس در نمونههای دارای اسذانس و
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11/337

05/10

3

Cymene

10/133

15/31

0

Alpha-terpinene

3/731

0/0

5

Beta-myrcene

8/703

1/33

3

Thujene

3/370

7

4-terpineol

13/870

1/30

8

Trans-caryophyllene

07/783

1/31

3

Nerolidol

30/738

1/18

10

Borneol

13/303

1/13

11

Alpha-pinene

3/538

0/7

10

Spathulenol

33/173

0/03

13

Beta-phellandrene

10/003

0/03

10

Thymol acetate

05/330

0/05

15

Trans-sabinene hydrate

11/318

0/38

13

جمع

35/08

جدول شماره  :2مقایسه میانگین تیمارها توسط آزمون Tukey HSD
شمارش باكتری استافیلوكوكوس اورئوس(لگاریتم تعداد باكتری) تحت تاثیر غلظت های ملتلف
اسانس مرزه پروی و نایسین در همبرگر در مد  33روز نگهداری در دمای -10 ˚c
تیمار
C

35

00

0

3/8a 0/03a 0/33a 0/37a 0/77a 3/33a

3/0a

N

a

b

b

b

0/5

0/0

E1

0/3c 3/33a

0/0c

E2

0/03d 0/00d 3/33a

0/11d 0/3d 0/50d 0/7d 0/33d 3/5d

E1N

e

a

0

3/33

0/30f 3/33a

e

3/0

3/8f

3/3f

0/88

0/00

e

0/01

e

1/3

e

1/38

0/31f 0/03f 0/53d 0/3d 3/00f 3/03f

E2N
E3N

0/30hi 1/1h 1/01h 1/00h 1/83h 0/30h 0/81h 3/1h 3/33e 3/33a

0/00

g

3/07

e

3/1

e

e

0/70

0/3

0/5

a

3/33

g

3/33

e

e

3/0

0/8

b

b

b

3/3

0d

3/3

b

b

3/1a

3a

0/7a

0/53b 0/8c 0/30c 3/0c 3/33c 3/80c 0/0c

E3

3/33

7
b

10

01

08

03

53

33

3/0

g

3

g

0/0

g

0/1

g

0/03

e

1/3

ei

1/81

 :Cهمبرگر آلوده به استافیلوكوكوس اورئوس
 :E1همبرگر آلوده به استافیلوكوكوس اورئوس  0/01 +درصد اسانس
 :E2همبرگر آلوده به استافیلوكوكوس اورئوس  0/00 +درصد اسانس
 :E3همبرگر آلوده به استافیلوكوكوس اورئوس  0/00 +درصد اسانس
 :Nهمبرگر آلوده به استافیلوكوكوس اورئوس 0/5 +درصد نایسین
 :NE1همبرگر آلوده به استافیلوكوكوس اورئوس 0/01+درصد اسانس0/5+درصد نایسین
 :NE2همبرگرآلوده به استافیلوكوكوس اورئوس0/00+درصد اسانس0/5+درصد نایسین
 :NE3همبرگرآلوده به استافیلوكوكوس اورئوس0/00+درصد اسانس0/5 +درصد نایسین
تیمارها با حروف مشابه در هر ستون به معنای عذد اخذتالف معنذ دار در سذطح
احتمال  5درصد است
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با هم بررس و میزان معن دار بودن اختالف آنها نشذان

0

Gamma-terpinene

تركی

1/07

به نمونه شاهد و نسبت به یكدیگر استفاده شد.

یافته ها

1

M-thymol

03/103

33/30

ردیف

در تك تك گروههای آزمذون اسذتفاده شذد هذمچنذین
آزمون  one way anovaو آزمون تعقیب

Retention time

درصد

اثر ضد باکتریایي نایسين و اسانس گياه ازبووه (مرزه پرویي)

همچنین مقایسه میانگین روزهای نمونه بذرداری بذه
روش آزمون  paired sample testدر جذدول شذماره  3در
سطح احتمال  5درصد نشان داده شده است در این جذدول
روزهای ملتلف نمونهبرداری با هم بررس ومیزان معن دار
بودن اختالف آنها نشان داده شده است نتای نشان داد
در كلیه جفت روزها اختالف معن دار وجود دارد
نمودار شماره  1نیز میانگین لگذاریتم رشذد بذاكتری
استافیلوكوكوس اروئوس تحت تاثیر تیمارهای ملتلذف
در روزهای ملتلف نمونذهبذرداری را نشذان مذ دهذد از

نمودار شماره  :1میذانگین لگذاریتم رشذد بذاكتری اسذتافیلوكوكوس
اورئوس تحت تاثیرتیمارهای ملتلف درروزهای ملتلف نمونهبرداری

روی نمودار شماره  1این گونه استنباط م شود كه اثرا
ضدباكتریای نایسین در شرایط نگهداری رای در مورد
همبرگر با گذشت زمان كاهش پیدا م كند بذهصذورت

جدول شماره  :4مقایسه فاكتورهای طعم عطر و مقبولیت كل
غلظت اسانس (درصد)

طعم

عطر

C

3a

3a

كه در این پژوهش از روز  00به بعد كذاهش محسوسذ

N

درصد مشاهده شد
جدول شماره  0مقایسه میانگین نتای ارزیاب حس
فاكتورهای طعم بو و پذیرش كل بذین تیمارهذای ملتلذف
معن داری در ارزیاب حس نمونه حاوی نایسین و نمونه
كنتذذرل مشذذاهده نشذذد و ازنظرتسذذتكنندگان هی گونذذه
اختالف در عطر طعم و مقبولیذت كلذ ایذن دو نمونذه
كذرد كذه بهتذرین

وجود نداشت همچنین نتای مشل

تیمار از نظر ارزیابها تیمار با اسانس  0/00درصد بود

3a
0/3±0/0a

0/5±0/7

a

E2

0±0/8b

0/5±0/7b

0/0±0/3b

E3

1/0±0/3d

0± 0/0c

1/3±0/8c

E1

در روند باكتری زدایذ نمونذههذای حذاوی نایسذین 0/5

را نشان م دهد در مقایسه نتای به دستآمده اخذتالف

3a
b

3a

مقبولیت كل

E1N

b

0/0±0/3

a

3/8±0/0

3/5±0/0

ab

ab

3/8±0/3

3/5±0/8

E2N

3/3±0/0b

0/8±0/0b

0/1±0/1b

E3N

1±0/5d

1/3± 0/5c

1/1±0/3c

تیمارها با حروف مشابه در هذر سذتون بذه معنذای عذد اخذتالف معنذ دار در سذطح
احتمال  5درصد است

بحث
نتای بهدست آمده از این پذژوهش حذاك از تذاثیر
معن دار اسانس مرزه پروی و نایسین به تنهای و تواما با
یكدیگر در تمام غلظتهای بهكار رفته بر ضد باكتری

جدول شماره  :3مقایسه تغییرا شمارش باكتریای نسبت به روزهای
لگاریتم تعداد باكتری

از ارزیاب حس نشان داد كه با افزایش غلظذت اسذانس

C

N

E1

E2

E3

E1N

E2N

E3N

3/33a

3/33a

3/33a

3/33a

3/33a

3/33a

3/33a

3/33a

7

b

0/77

b

b

b

0b

0/30b

b

0/00

b

10

0/37c

0/0c

0/0c

0/03c

3/33c

3/8c

3/07c

3/1c

01

0/33d

3/3d

0/0d

0d

3/0d

3/3d

3/0d

3/81d

e

e

e

e

e

در روزهای ملتلف
0

0/5

0/3

0/00

e

e

3/33

e

08

0/03

3/3

3/80

3/5

3/1

3/03

3

0/30

35

3/8f

3/0f

3/33f

0/33f

0/88f

3/00f

0/0f

1/83f

00

3/0g

0/8g

3/0g

0/7g

0/00g

0/3g

0/1g

1/00g

03

3/1h

0/70h

0/30h

0/50h

0/01h

0/53h

0/03h

1/01h

53

3i

0/3i

0/8i

0/3i

1/3i

0/03i

1/3i

1/1i

j

33

0/7

j

0/5

j

0/53

j

0/11

j

1/38

j

0/31

j

1/81

j

0/30

تیمارها با حروف مشابه در هر ستون به معنای عد اختالف معن دار در سطح احتمال
 5درصد است
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میزان پذیرش كل محصول نهای كاهش یافت و نم تذوان
در غلظتهای بذاال از ایذن اسذانس در همبرگذر اسذتفاده
كذذرد مطالعذذا زیذذادی در رابطذذه بذذا تذذاثیر اسذذانسهذذای
روغن ملتلذف در مذاتریكسهذای ملتلذف غذذای بذه
منظور بررس اثرا ضدمیكروب و ضد اكسیدان آنها
صور

گرفته اسذت كذه تذا حذدودی بذا نتذای كذار مذا

همذذاهنگ دارد در ایذذن میذذان مذذ تذذوان بذذه مطالعذذا
 Rezaeiو همكاران ( )1330اشاره كرد كذه در تحقیقذ
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ملتلف نمونه برداری توسط آزمون

paired sample test

استافیلوكوكوس اروئوس است به عالوه نتذای حاصذ

پژوهشی

محسن قاسمی و همکاران

تاثیر نایسین و اسانس آویشن شیرازی را به تنهای و توا

 Rahnamaو همكاران ( )0010در تحقیذق دیگذری

با یكدیگر بر جمعیت لیسذتریا مونوسذایتوژنز در گوشذت

كه روی تاثیر اسانس گیاه آویشن شذیرازی و نایسذین بذه

چرخكرده گاو سنجیدند نتای مطالعه حاك از آن بذود

تنهای و تركیب با یكدیگر علیه لیستریامونوسایتوژن در

كه نایسذین در دو غلظذت  500 IU/gو  1000بذه تنهذای

آبگوشت قل  -مغز داشتند بذه ایذن نتیجذه رسذیدند كذه

نتوانست تعداد باكتریهذای لیسذتریا مونوسذایتوژنز را بذه

اسانس آویشذن شذیرازی بذا غلظذت  300میكروگذر در

زیر حد مجاز برای افراد سالم ( 100سلول در هر گذر مذاده

میل لیتر به تنهای دارای اثرا ضد میكروب بود و ایذن

غذای خا ) برساند

اثذذر بذذه وضذذوح در همراه ذ بذذا نایسذذین بذذا غلظذذت 0/5

همچنین با گذشت زمان از خاصذیت مهاركننذدگ

میكروگر در میلذ لیتذر افذزایش یافذت( )01نتذای ایذن

نایسین علیه رشذد لیسذتریا مونوسذایتوژنز كاسذته شذد در

پژوهشگران با نتای پذژوهش حاضذر مطابقذت دارد  .در

حال كه استفاده همزمان از نایسین و اسذانس آویشذن در دو

یك مطالعه دیگر  Mahmodiو همكاران اثرا اسذانس

غلظت  0/8و  1/0درصد موج كاهش تعداد این بذاكتری

پونه را بر استافیلوكوكوس اورئوس سنجیدند كه در ط

به زیر حد مجاز درطول  10روز دوره آزمایش شد كاهش

نتای حاص از آن میزان رشد باكتری اسذتافیلوكوكوس

فعالیت ضد باكتریای نایسین در طول زمذان احتمذاالً بذه

اورئوس در ط مراح ملتلف تولیذد و نگهذداری پنیذر

شدن نایسین با پروتئین و چرب غذذا بذروز

تحذذت اثذذر غلظتهذذای ملتلذذف اسذذانس پونذذهكوه و

مقاومت میكروب و یا به خاطرفعالیت آنزیمهای موجود

باكتریهای پروبیوتیك الكتوباسیلوس كازئ در بهترین

در گوشت بود یافتههای ایذن محققذان بذا نتذای مطالعذه

حالت از نظر ممانعذت رشذد اسذتافیلوكوكوس اورئذوس

دلی تركی

حاضر كه نشاندهنده كاهش فعالیت نایسین بذا گذشذت

بذذود و هذذمچنذذین از نظذذر ارزیاب حسذ

زمان و همچنین افزایش قدر باكتریكش در تركیذ

مطلوب  0/015درصد بوده است به عالوه مشل

با اسانس بود مطابقت دارد()13

كه افزایش غلظت اسانس به طذور معنذاداری در كذاهش

 Solomakosو همكاران ( )0008نیذز در مطالعذهای
مشابه تاثیر اسانس آویشن و نایسین و تركیذ

خذذواص طعمذ

تعداد استافیلوكوكوس اورئذوس مذوثر بذوده

شذد

اسذت(.)00

علیه لیستریا مونوسایتوژنز در گوشت چرخ كرده گاو در

نتای مطالعذه مذا نیذز هملذوان داشذت  Darderafshiو

یلچال سنجیدند اسذانس در سذه غلظذت 0/03 0/03

همكاران ( )1330در ط پژوهش كه روی اسانس گیاه

 0/03درصد و نایسین در غلظتهای  500IUو 1000IU

چویر در پنیر سفید ایران انجا دادنذد غلظتهذای 0/03

مورد بررس قرار گرفت در این بذین غلظذت  0/03اسذانس

و  0/015و  0/0075درصد را مورد بررسذ قذرار دادنذد

خواص ضذد باكتریذای ضذعیف و غلظذت  0/03از نظذر

كه غلظتهای  0/03و  0/015درصد به طور معنذ داری

خواص حس در گوشت غیر قاب قبول بود بنابراین تنها

مانع از رشد بذاكتری در طذ مذد نگهذداری شذد كذه

سذطح قابذ بررسذ غلظذذت  0/03اسذذانس بذذود كذذاهش

تاییدی بر خواص ضدمیكروب اسانس به كار رفتذه بذود

جمعیت باكتریای در هذر دو غلظذت  500IUو 1000IU

اما در غلظت  0/0075درصذد تذاثیر معنذ داری مشذاهده

اسانس و

نشد نتای ارزیاب حس نشان داد كه طعذم مطلذوب در

نایسذذین كذذامالً دارای اثذذرا سینرژیسذذت بذذود و بهتذذرین

محصذذول بذذا غلظذذت 0/015درصذذد ب ذهدسذذت آمذذد()03

تیمار تیمار با غلظذت  0/03اسذانس و  1000IUنایسذین

 Parsaeimehrو همكارانش ( )1388در تحقیق بذر روی

بود( )00كه نتایج همانند مطالعه ما داشتند

تاثیر اسانس آویشن شیرازی بر روی تولید انتروتوكسین

نایسین نیز كامال معن دار بود همچنین تركی

باكتری استافیلوكوكوس اورئوس دریافتند كه مذ تذوان
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هذر دو را

نتای مهاركنندگ اسانس به كار رفته در این پژوهش با

اثر ضد باکتریایي نایسين و اسانس گياه ازبووه (مرزه پرویي)

از اسذذذانس آویشذذذن شذذذیرازی بذذذه عنذذذوان مهاركننذذذده

اشرشذذیاكل

انتروتوكسین استافیلوكوكوس اورئوس در صنایع غذای

سرئوس و استافیلوكوک اورئوس در سذطوح بذین  0و 0

استفاده كرد در این تحقیق اسذانس در سذه غلظذت 0/005

و  μl/ml 10بررس شده است كه بذر باكتریهذای گذر

 0/015و  0/03در  05روز ارزیذذذذاب شذذذذد و سذذذذنجش

O157:H7

مثبت بیشتر از گر منف

شذذیگال دیسذذانتری باسذذیلوس

ها تأثیر داشتهاند()03

انتروتوكسین توسط كیذت صذور گرفذت كذه اسذانس

در تحقیق ذ  )0003( Teimoriنشذذان داد مهمتذذرین

آویشن در غلظذت  0/03درصذد بذهطذور كامذ از رشذد

تركیبا گیاه مذرزه كذارواكرول و تیمذول هسذتند و بذا

باكتری جلوگیری نمود غلظت  0/005درصد هی گونذه

توجه به خواص ضد میكروب تركیبا فنذول تیمذول و

اثذذر مهذذاری روی تولیذذد انتروتوكسذذین اسذذتافیلوكوكوس

كارواكرول اثرا

ضد میكروب اسانس را علیذه چهذار

اورئوس نداشت اما با افزایش غلظت اسانس اثذر مهذاری

باكتری گر مثبت كذه یكذ از آنهذا اسذتافیلوكوكوس

معناداری مشاهده شد ( )00( )p<0/05نتای ایذن تحقیذق

اورئوس بود و سه باكتری گر منف مورد بررسذ قذرار

حاك از مفید بودن اسذتفاده از اسذانسهذای روغنذ در

داد نتای نشان داد كه اسانس گیاه مذوردنظر دارای اثذر

مهار رشد میكروارگانیسمهای پاتوژن بذود كذه بذا نتذای

ضد باكتریای با درجا متفاو علیه سویههای باكتری

آزمایشا ما نیز هماهنگ بود

است()07

 Sharafati Chaleshtoriو همكذذذاران ( )1331در

 Tassouو همكاران ( )0000اثر ممانعذت كننذدگ

تحقیق نشان دادند عصاره هیدروالكل اویشن شذیرازی

اسذذانس نعنذذاع را روی رشذذد سذذالمونال انتریتیذذدیس و

كذاهش بذاكتری

اسذذتافیلوكوكوس اورئذذوس در محذذیط بذذراذ مغذذذی بذذا

استافیلوكوكوس اورئوس در همبرگر نسبت به نمونه كنتذرل

استفاده از روشهای انذدازهگیذری هذدایت الكتریكذ و

شد كه بذا نتذای حاضذر مطابقذت دارد امذا بذین تیمارهذا

شمارش باكتریهای زنذده مذورد بررسذ قذرار دادنذد و

اختالف معناداری مشاهده نشذد( Yaghoubzadeh )05و

نشان داده شد كه غلظت  1درصد اسانس سذب

كذاهش

همكارش در تحقیق تاثیر ضد باكتریذای اسذانس گیذاه

حدود  3-7سیك لگاریتم در تعداد اسذتافیلوكوكوس

آویشن شیرازی را روی دو باكتری لیستریا مونوسایتوژنز

اورئذذذوس و كذذذاهش  3سذذذیك لگذذذاریتم درتعذذذداد

و اشرشیا كل در ماه فیتوفاک سذنجدید نتذای نشذان

سالمونالانتریتیدیس م شود همچنین نشان داده شد كذه

داد غلظت  1/0درصد آویشن دارای اثرا مهذار كننذده

اثر ممانعت كننذدگ اسذانس متذاثر از دمذای نگهذداری

بیشتری نسبت به غلظت  0/8درصد بود همچنذین تذاثیر

(انكوباسیون) و نیز غلظت اسانس است()08

در دو غلظت  0/5و  1/5درصد موج

فذوق بذذه صذذور بذاكتری كشذ بذذود بذهطذذوری كذذه در

 500IUو  1000IUپونه  0/03و  0/03و تركی

آنهذا

زمانهای  08و  70ساعت هذی گونذه رشذدی از اشرشذیا

را بذذر جمعیذذت سذذالمونال انتریتیذذدیس تلقذذیح شذذده در

كل مشاهده نشد كه با مطالعه حاضر مطابقت دارد تأثیر

گوشت چرخ شده گوسذفند در دو دمذای  0و 10درجذه

غلظتهای مورد استفاده آویشن بر لیستریامونوسذایتوژنز

سانت گراد سنجیدند آنالیز تركیب اسانس پونه كذوه

به صور اثر بازدارندگ

بوده است()3

 )0000( Burtنیز خواص آنت باكتریال اسانسهای

شام كارواكرول فنول ( 80/15درصد) و تیمذول (0/80
درصد) بود همچنین مشل

شد كه نایسذن در غلظذت

گیاه و پتانسی استفاده آنها در موادغذای را مرور نموده

 500 IU/gو  1000IU/gتاثیر ثابت و یكسان روی جمعیت

است فعالیت ضدمیكروب این اسانسها علیذه باكتریهذای

باكتریای داشت و تركی

اسانس با غلظت  0/03درصد

لیسذذذتریا مونوسذذذایتوژنز سذذذالمونال تیفذذذ موریذذذو

و نایسذذن بذذا غلظذذت  1000 IU/gبذذیشتذذرین تذذاثیر را در
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ضدمیكروب اسانس بر اشرشیا كل بهتر از لیستریا و اثذر

 Govarisو همكذذاران در سذذال  0010اثذذر نایسذذن

پژوهشی

محسن قاسمی و همکاران

باكتریزدای داشت به عالوه كاهش جمعیت باكتریای

با گذشت زمان افزایش یافت اما با اضافه كذردن نایسذین

در دمای  10درجه سانت گراد نسبت به  0درجه سانت گذراد

این افزایش رشد آهستهتر شذد و در غلظذت 500 IU/ml

بیشتر بود نتای ارزیاب حس نشان داد هذر دو غلظذت

نایسین كاهش  1/5 logدر جمعیذت باكتریذای مشذاهده

 0/03و  0/03از نظر ارزیاب حسذ قابذ قبذول بودنذد و

شد()31

نتای حاص از ارزیاب حس نایسین در این پذژوهش بذا
نتای حاص

از پژوهش حاضر مطابقت دارد()03

 Fazlaraو همكذذاران در  1388آثذذار اسذذانس زیذذره

نتذذذای حاصذذذ از ایذذذن تحقیذذذق نشذذذان داد كذذذه
اسانس مرزه پرویذ دارای اثذرا كشذنده روی بذاكتری
استافیلوكوكوس اورئوس است این اثرا

باكتریكش

سبز و باكتری پروبیوتیك الكتوباسذیلوس اسذیدوفیلوس

قوی علیه استافیلوكوكوس اورئوس در همبرگر احتمذاالً

را بر رشد استافیلوكوكوس اورئوس در پنیر سفید ایران

به دلی تیمول و آلفا ترپینن و سیمین فذراوان موجذود در

بررس نمودند اسانس به تنهای و پروبیوتیك به تنهای

اسانس مرزه پروی است مطالعا در محیط آزمایشذگاه

اثرا معن داری نسبت به شاهد داشتند و نیذز اسذانس و

فعالیت ضدباكتریای اسانس مرزه پروی علیه باكتریهای

پروبیوتیك اثر سینرژیست را در حالتهذای ملتلذف نشذان

گذذر مثبذذت از جملذذه اسذذتافیلوكوكوس اورئذذوس را بذذه

دادند اسانس مورد نظر در غلظت  0/03درصد باالترین

تركیبا فنول موجود نسبت م دهند همچنذین اثذرا

تأثیر را بر رشد استافیلوكوكوس اورئذوس داشذت تركیذ

باكتریكش اسانس مذكور در كنار خواص نگهدارنذدگ

ماده غذای مورد آزمذایش بذا اسذتارتر و پروبیوتیذك بذه

نایسین به وضوح افزایش م یابد

میزان هر كدا  0/5درصد بهطور معن داری مانع رسیدن
تعداد این باكتریها به دوز مسمومیتزا شد()30

سپاسگزاری

 Felicioو همكذذاران تذذاثیر نایسذذین را بذذر جمعیذذت

نگارنذذدگان بذذر خ ذود الز م ذ داننذذد بدینوسذذیله از

اسذذتافیلوكوكوس اورئذذوس و خذذواص فیزیذذولژیك پنیذذر

كمك های ب شائبه خانم دكتر نسذترن جلیلیذان معذاون

سذذنجیدند دوز تلقذذیح  5×105 cfu/mlبذذود و نایسذذین در

محتذذر هربذذاریو مركذذز تحقیقذذا كشذذاورزی و منذذابع

غلظتهای 000 000 100 0و IU/ml 500بكار گرفتذه

طبیع كرمانشاه جهت همكاری و شناسای نذا و گونذه

شد دمای خیرهسازی  0درجذه سذانت گذراد بذود نتذای

گیذذاه  Satureja edmondiكمذذال تشذذكر و قذذدردان را

نشان داد جمعیت باكتریهای استافیلوكوكوس اورئوس

داشته باشند

in kermanshah. Iran Occupational Health

1. Yousefli M, Hosseini Z, Haddad Khodaparast

References

3. Yaghoubzadeh Z, Safari R. Effect of Boiss

effect of Salvia leriifolia leaf extract powder

Zataria Multiflora Essential Oil on Escherichia

against the growth of Staphylococcus aureus

coli and Listeria monocytogenes Inoculated

in hamburger. Iranian Journal of Food

into Ground Silver Carp (Hypophthalmichthys

Science and Technology 2011; 8(29): 126-

;molitrix). J Mazandaran Univ Med Sci 2015

136 (Persian).

24(120): 100-107 (Persian).

2. Sadeghi E, Hashemian AH, Soltanian M,

4. Pauli A. Antimicrobial properties of essential

Soltanian S, Mohammadi M. Study of nitrite

oil constituents. International Journal of

and nitrate levels in meat products distributed

Aromatherapy 2001; 11(3): 126-133.

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره بيست و ششم ،شماره  ، 541بهمن 5931

295

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

2014; 11(6): 94-100 (Persian).

M, Azarnivand H, Pezeshki P. Antimicrobial

)اثر ضد باکتریایي نایسين و اسانس گياه ازبووه (مرزه پرویي

5. Jay JM, Loessner MJ, Golden DA. Modern
food microbiology, 7

th

ed. New York:

Springer Science & Business Media; 2006.

preservation. Food Hydrocolloid 2016; 54:
49-56.

6. Sadeghi E, Mahtabani A, Etminan A, Karami F.

15. Sahl HG, Bierbaum G. Lantibiotics: biosynthesis

Stabilization of soybean oil during accelerated

and biological activities of uniquely modified

storage by essential oil of Ferulago angulata

peptides from gram-positive bacteria. Annu

boiss. J Food Sci Technol 2016; 53(2): 1199-

Rev Microbiol 1998; 52(1): 41-79.

1204.

16. Cooke EM. Principles and Practice of

7. Knobloch K, Pauli A, Iberl B, Weigand H,
Weis N. Antibacterial and Antifungal Properties

of Essential Oil Components. Journal of

Disinfection, Preservation and Sterilization. J
Clin Pathol 1983; 36(3): 364.
17. Moosavy M-H, Basti AA, Misaghi A,

Essential Oil Research 1989; 1(3): 119-128.

Zahraei Salehi T, Abbasifar R, Ebrahimzadeh

8. Smith-Palmer A, Stewart J, Fyfe L. The

Mousavi HA, et al. Effect of Zataria

potential application of plant essential oils as

multiflora Boiss. Essential oil and nisin on

natural food preservatives in soft cheese.

Salmonella typhimurium and Staphylococcus

Food Microbiol 2001; 18(4): 463-470.

aureus in a food model system and on the

9. Sadeghi E, Karami F, Etminan A. The Effect
of Ferulago angulata (Schlecht) Boiss Essential

bacterial cell membranes. Food Res Int 2008;
41(10): 1050-1057.

Oil on Stabilization of Sunflower Oil During

18. Sadeghi E, Akhondzadeh basti A, Misaghi A,

Accelerated Storage. J Food Process Pres

Zahraei Salehi T, Bohlouli Osgouei S.

2016; DOI 10.1007/s13197-015-2078-7.

Evaluation of effects of Cuminum cyminum

10. Solomakos N, Govaris A, Koidis P, Botsoglou

and probiotic on Staphylococcus aureus in

N. The antimicrobial effect of thyme essential

feta cheese. Journal of Medicinal Plants

oil, nisin and their combination against

2010; 9(34): 131-141 (Persian).

Escherichia coli O157: H7 in minced beef

19. Rezaei

M,

Hosseini

H,

Safari

R,

during refrigerated storage. Meat Sci 2008;

Yaghoubzade Z. Inhibitory Effect of Nisin on

80(2): 159-166.

Listeria

11. Yazdanpanah L, Aminaii M, Panahi B,
Emamifar M, Mahdian M. Effect of antifungal
[ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07 ]

Nisin-loaded pectin nanoparticles for food

essential oil from Satureja hortensis

monocytogenes

Inoculated

into

Surimi and Minced Meat. J Fasa Univ Med
Sci 2012; 1(4): 221-226 (Persian).

on

20. Solomakos N, Govaris A, Koidis P, Botsoglou

Alternaria citri. Plant Products Technology

N. The antimicrobial effect of thyme essential

2011; 10(2): 83-90 (Persian).

oil, nisin, and their combination against

12. Sefidkon F, Jamzad Z. Essential oil analysis

Listeria monocytogenes in minced beef

of Iranian Satureja edmondi and S. isophylla.

during refrigerated storage. Food Microbiol

Flavour Frag J 2006; 21(2): 230-233.

2008; 25(1): 120-127.

13. Jamzad Z. A new species of satureja

21. Rahnama M, Najimi M, Ali Sh. Antibacterial

(lamiaceae) from iran. Iran Journ Bot 2010;

effects

of

Myristica

fragrans,

Zataria

16(2): 213-217.

multiflora Boiss, Syzygium aromaticum, and

14. Krivorotova T, Cirkovas A, Maciulyte S,

Zingiber officinale Rosci essential oils, alone

Staneviciene R, Budriene S, Serviene E, et al.

and in combination with nisin on Listeria

5931  بهمن، 541  شماره،دوره بيست و ششم

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

292

پژوهشی

محسن قاسمی و همکاران

monocytogenes. Comparative Clinical Pathology

foods—a review. Int J Food Microbiol 2004;

2012; 21(6): 1313-1316.

94(3): 223-253.

22. Mahmodi R, Tajik H, Farshid AA, Ehsani A,

27. Teimori M. Essential oil analysis and

Zaree P, Moradi M. Phytochemical Properties

antibacterial activity of Satureja bachtiarica

of Mentha longifolia L. Essential Oil and its

Bunge. in Ardebil province. Journal of Plant

Antimicrobial Effects on Staphylococcus

Environmental Physiology 2009; 2(4): 19-26

aureus. Armaghane Danesh 2011; 16(5):

(Persian).

400-412 (Persian).
23. Darderafshi M, Bahrami Gh, Sadeghi E,

Inhibition of Salmonella enteritidis and

Khanahmadi M, Mohammadi M, Mohammadi

Staphylococcus aureus in nutrient broth by

R. The effect of Ferulago angulata essential

mint essential oil. Food Res Int 2000; 33(3-4):

oil on Staphylococcus aureus during the

273-280.

manufacture and preservation of Iranian

A,

Solomakos

N,

Pexara

A,

Chatzopoulou PS. The antimicrobial effect

Sciences & Food Technology 2014; 8(4): 13-

of oregano essential oil, nisin and their

20 (Persian).

combination against Salmonella enteritidis in

24. Parsaeimehr M, Basti A, Misaghi A, Salehi T,

minced sheep meat during refrigerated storage.

Radmehr B, Nasrabadi H. Effect of Zataria

Int J Food Microbiol 2010; 137(2-3): 175-180.

multiflora Boiss. Essential oil on enterotoxin

30. Fazlara A, Sadeghi E, Rostami Soleimani P.

production by Staphylococcus aureus ATCC

Study

6538. Journal of Medicinal Plants 2010;

Cuminum cyminum essential oil on Listeria

1(33): 98-102 (Persian).

monocytogenes in Iranian white cheese.

Rokni N, Mortezaei S, Sharafati Chaleshtori

on

the

antibacterial

effects

of

Journal of Food Science and Technology
2012; 9(35): 35-44 (Persian).

A. Antioxidant activity of Zataria multiflora

31. Felicio BA, Pinto MS, Oliveira FS, Lempk

hydroalcoholic extract and its antibacterial

MW, Pires ACS, Lelis CA. Effects of nisin

effect on Staphylococcus aureus. J Mazandaran

on

Univ Med Sci 2013; 22(1): 88-94 (Persian).

physicochemical properties of Minas Frescal

26. Burt S. Essential oils: their antibacterial
[ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07 ]

29. Govaris

white cheese. Iranian Journal of Nutrition

25. Sharafati Chaleshtori R, Rafieian Kopaei M,

Staphylococcus

aureus

count

5931  بهمن، 541  شماره،دوره بيست و ششم

and

cheese. J Dairy Sci 2015; 98(7): 4364-4369.

properties and potential applications in

299

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

28. Tassou C, Koutsoumanis K, Nychas GJE.

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

