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بررسی خواص ضد میکروبی نانوسیال برپایه اسانس زیره سبز( CUMINUM
 )CYMINUMو اکسید روی ()ZnO


آزاده خیابانی ، 1علی محمدی ثانی2

1دانشجوي كارشناسي ارشد ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد قوچان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قوچان ،ایران،
2هیات علمي دانشگاه آزاد اسالمي ،گروه علوم وصنایع غذایي،واحد قوچان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قوچان ،ایران

چکیده
تركیبات مشتق شده از گیاهان قرن ها است كه به دلیل داشتن فعالیت ضد میکروبي استفاده هاي دارویي داشته اند .در این پژوهش اثرات ضد
باكتریایي اسانس گیاه دارویي زیره سبز كه جایگاه مهمي در بین داروهاي سنتي ایران دارد ،در تركیب با نانو ذره اكسید روي ،روي تعدادي
از پاتوژن هاي غذایي (باسیلوس سرئوس ،استافیلوكوكوس اورئوس ،سالمونال انتریکا و اشرشیاكلي ) مورد ارزیابي قرار گرفت .در این مطالعه
مقایسه اثر ضد میکروبي این نانو سیال بر روي پاتوژن هاي شاخص غذایي به دو روش دیسک دیفیوژن و میکرودیلوشن براث و مقایسه نتایج
آن با اسانس زیره سبز به عنوان شاهد انجام گرفت .نتایج بدست آمده از قطر هاله مهار رشد براي نانو سیال حاوي  )mm 11-12( ZnOدر
مقایسه با نمونه فاقد  ZnOمي باشد .غلظت هاي  MICبراي باكتري هاي باسیلوس سرئوس ،استافیلوكوكوس اورئوس ،سالمونال انتریکا و
اشرشیا كلي به ترتیب برابر با 8/111 ،8/800 ،8/810 :و  8/100و  MBCبرابر  8/219 ،8/121 ،8/891 :و 8/112مي باشد ،نتایج حاصل تایید
كننده خاصیت ضد میکروبي نانو سیال حاصل از این گیاه بر روي پاتوژن هاي مورد آزمون بوده و اینکه مي توان از این نانو سیال در صنعت
غذا به عنوان نگهدارنده طبیعي و جایگزین نگهدارنده هاي شیمیایي استفاده نمود.
واژه های کلیدی :نانو سیال ،زیره سبز ،اثر ضد میکروبي ،اكسید روي ،نانو ذره

 مسوول مکاتبات mohamadisani@yahoo.com :
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 -1مقدمه

بودن خواص ضد میکروبي بسیار مورد توجه قرار گرفته اند .نانو

امروزه با توجه به افزایش سطح آگاهي و نگراني هاي عمومي در

ذرات تولید شده توسط فرآیند سل -ژل با رفتار فتو كاتالیستي

خصوص اثرات مضر نگهدارنده هاي شیمیایي غذایي ،استفاده از

خود مي توانند منجر به تولید انواع اكسیژن فعال شوند كه توانایي

نگهدارنده هاي طبیعي رشد روزافزوني داشته است( .)1اخیرا

تخریب ویروس ها را داشته و همچنین قادر به از بین بردن غشاي

فرآورده هایي از گیاهان دارویي مانند اسانس ها و عصاره ها از

سلول باكتریایي مي باشند( .)0نانو ذرات  ZnOخواص ضد

نظر اثرات ضد میکروبي شان مورد بررسي قرارگرفته اند و

میکروبي بسیار كارآمدي را بر روي بسیاري از میکروب هاي

مشخص شده كه اغلب داراي خواص ضد قارچي ،ضد انگل،

شاخص بیماري زا از خود نشان داده اند .این نانو ذرات عالوه بر

ضد باكتري و ضد ویروس مي باشند كه مي توان از این فرآورده

خاصیت آنتي باكتریایي داراي خاصیت آنتي اكسیداني نیز مي

ها به عنوان جایگزین طبیعي براي آنتي بیوتیک ها استفاده

باشند(. )9در بررسي ریخت شناسي نانو ذرات  ZNOتوسط

نمود( . )2اسانس ها مایعات معطري هستند كه از اجزاي مختلف

 XRDو  SAEDو تعیین ساختار شش ضلعي كریستال ذرات

گیاه به دست مي آیند  .خواص ضد میکروبي اسانس ها سال

مشخص شده كه ساختارهاي گل مانند( )18و ساختارهاي نانو

هاست كه شناخته شده است و امروزه رویکرد عموم مردم و

میله اي كوچکتر خاصیت آنتي باكتریالي بیشتري نسبت به سایر

سازمان هاي ملي و بین المللي مسئول در زمینه بهداشت مواد

ساختارها بر روي پاتوژن هاي گرم منفي و گرم مثبت دارند(. )11

غذایي ،استفاده از این عوامل طبیعي به جاي مواد شیمیایي بوده

به منظور استفاده بهینه از قابلیت هاي ضد میکروبي نانو ذرات

است .علي رغم همه مطالعات كه موجب شده بیشتر اسانس ها به

اكسید روي و توجه به این كه تاكنون اثرات ضدباكتریایي گیاه

عنوان طعم دهنده و ضد میکروب تأیید شوند برخي مطالعات

مذكور آغشته به این نانو ذره مورد ارزیابي قرار نگرفته است  ،در

نشانگر ایجاد تحریک و سمیت آنها مي باشد ،كه علت آن شاید

همین راستا هدف از این پژوهش بررسي اثر ضد باكتریایي نانو

قابلیت حل كردن چربي غشاء باشد(. )1

سیال زیره سبز بر روي پاتوژن هاي غذایي (باسیلوس سرئوس ،

گیاه زیره سبز با نام علمي  Cuminum cyminumیک گیاه

استافیلوكوكوس اورئوس  ،سالمونال انتریکا و اشرشیاكلي) بود.

آروماتیک از خانواده چتریان مي باشد .این گیاه ،بومي خاورمیانه
به ویژه جنوب شرقي ایران است از تركیبات مهم و عمده آن مي

 -2مواد وروش ها

توان به سابینن ،فالونوئیدها ،پلي ساكاریدها ،كومارین ،كومین

این مطالعه در شرایط  In vitroدر سه تکرار روي دو باكتري

آلدئید ،پینن و ترپینن اشاره نمود( .)1زیره سبز داراي خواص

گرم مثبت استافیلوكوكوس اورئوس( )PTCC1431و باسیلوس

آنتي باكتریایي  ،آنتي اكسیداني و ضد قارچي است كه مي توان

سرئوس( )PTCC1015و دو باكتري گرم منفي سالمونال

به عنوان ماده افزودني در مواد غذایي و دارویي از آن استفاده

انتریکا( )PTCC1709و اشرشیاكلي ( )PTCC1399در

نمود.از زیره سبز مي توان به عنوان یک جزء فعال در بسته بندي

آزمایشگاه تحقیقاتي صنایع غذایي دانشگاه آزاد اسالمي واحد

مواد غذایي با خاصیت ضد میکروبي بهره برد( .)1انکپسوالسیون

قوچان در تابستان  1191انجام گرفت .

اسانس زیره سبز توسط نانو ژل هاي مختلف نیز مي تواند به

محیط كشت مولر هینتون آگار با  pH = 0/1 ±8/2در 10˚Cاز

افزایش خاصیت ضد میکروبي این اسانس كمک كند(.)6

شركت مرک آلمان ،محیط كشت مولر هینتون براث با 0/1 ±8/1

علم و تکنولوژي نانو در طول چند سال اخیر فصل خارق العاده

= pHدر 21˚Cاز شركت  Liofilchemایتالیا  ،دیسک هاي

اي را از نظر گسترش و هیجان تجربه كرده است .اكسید روي

كاغذي بالنک از شركت پادتن طب  ،میکروپلیت  96خانه اي

تركیبي نیمه رسانا با گاف نواري پهن حدود  eV 1/1و ساختار

استریل محصول شركت) (SPLكره ،دیسک آنتي بیوتیک

كریستالي ورتزایت از معدود موادي است كه از یک سوبا دارا

جنتامایسین از شركت پادتن طب ،معرف(2,3,5- TTC

بودن خواص نیمه رسانایي و پیرو الکتریکي واز سویي دیگر تنوع

) triphenyl tetrazolium chlorideاز شركت مرک آلمان

چشم گیر در تشکیل نانو ساختارها كانون توجه محققان قرار

وحالل ( DMSOدي متیل سولفوكسید) با موالریته gr/ml

گرفته است( .)0نانوذرات به دلیل قدرت نفوذ بسیار باال و دارا
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 00/11از شركت مرک آلمان تهیه شد .اسانس زیره سبز به

8/1میلي لیتر از كلرید باریم ( 8/810 mol/l )BaCl2را به 99/1

صورت آماده از شركت گل قطره توس خریداري شد.

میلي لیتر اسید سولفوریک  8/10 mol/lاضافه كرده و با هم زدن
مداوم سوسپانسیون بدست آمد .جذب آن در 621نانومتر بین

 -1-2تولید نانو ذره اکسید روی

 8/80تا 8/11مي باشد.

جهت سنتز و تولید نانو ذرات اكسید روي به روش سل-ژل ،ابتدا
8/2مول تترا كلرید روي با متانول تحت هم زدن شدید توسط

 -5-2تهیه سوسپانیسون میکروبی معادل نیم مک فارلند

همزن مغناطیسي به مدت  2ساعت در دماي اتاق هم زده شدند.

از محیط كشت حاوي باكتري مقداري با سوآپ استریل برداشته

تا محلولي سفید و بدون تیرگي بدست آید ،در این حالت

و درون لوله آزمایش حاوي  18میلي لیتر سدیم كلراید استریل

بایستي  pHآن تقریبا برابر پنج باشد .سپس براي تهیه 1 NaOH

ریخته مي شود .آنقدر باكتري اضافه مي گردد تا كدورت محلول

موالر 22 ،گرم  NaOHرا وزن كرده و در یک بالن ژوژه 188

باكتري و مک فارلند یکسان شود .به عبارت دیگر سوسپانسیون

میلي لیتر مي ریزیم و با آب مقطر به حجم مي رسانیم .در مرحله

0

تولیدي بایستي حاوي  1/1×18 CFU/mlباشد.

بعد محلول سفید رنگ را با  1(NaOHموالر) تیتر مي كنیم تا
 pHآن تغییر كند و از شرایط اسیدي pH=1به شرایط قلیایي با

 -6-2ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی نانو سیال ها

 pHهایي به ترتیب به ( )pH=0-9-18تحت همزدن شدید

بررسي فعالیت ضد میکروبي نانو سیال ها با استفاده از روش

به  188rpmبرسد .جهت جلوگیري از تبخیر متانول درب بشر را

میکروبراث دایلوشن و دیسک دیفیوژن مورد بررسي قرار گرفت.

با سلفون مي پوشانیم ،محلول سفید شیري(ژل) را به مدت 1
ساعت بر روي یک همزن مغناطیسي قرار دادیم تا هم زده شود.
سپس محلول به دست آمده در دماي  228درجه سانتي گراد به
مدت  1ساعت حرارت دهي شده و پودر نانو  ZnOتهیه مي
گردد.
 -2-2آماده سازی نانو سیال

مقدار مشخص از نانو ذره اكسید روي ( )ZnOكه طي فرآیند سل
– ژل تولید شد را وزن و به اسانس زیره سبز وحالل DMSO
مخلوط شده به نسبت  1به ( 1اسانس  1ccو حالل cc DMSO

 ) 1اضافه مي شود .براي تهیه سوسپانسیون نهایي تركیب بدست
آمده توسط دستگاه سونیکاتور صوت دهي و پراكندگي مورد
نظر حاصل مي شود.
 -3-2آماده سازی سویه های میکروبی

براي تهیه كشت  21ساعته از كشت مادر توسط لوپ استریل
مقداري برداشته و روي محیط كشت مولر هینتون آگار به حالت
خطي كشت داده مي شود و به حالت وارونه در انکوباتور 10
درجه سانتیگراد به مدت  21ساعت قرار داده مي شوند.

 -4-2تهیه سوسپانیسون نیم مک فارلند

 -7-2تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی)(MIC

آزمایش  MICدر پلیت  96خانه استریل و با روش براث
میکرودایلوشن انجام شد .ابتدا  91میکرولیتر محیط كشت مولر
هینتون براث در همه خانه ها ریخته شد ،سپس به اولین چاهک
هر ستون 188میکرولیتر نانو سیال اضافه گردید و از چاهک دوم
به سوم و به همین ترتیب تا چاهک شماره  18رقیق شدند.
بطوریکه غلظت نانو سیال از  %v/v 8/101به  %v/v 8/8881و
غلظت نانو ذره از  ppm188به  ppm1رسید  .در نهایت به تمام
چاهک ها  1میکرولیتر سوسپانسیون میکروبي(  )1/1×186اضافه
گردید .در یک ستون كنترل منفي كه حاوي  DMSOو محیط
كشت و میکروب بودو در ستون دیگر كنترل مثبت آزمون انجام
شد كه حاوي جنتامایسن و محیط كشت و میکروب بود .بعد از
 21ساعت انکوباسیون در دماي  10درجه سانتیگراد به تمام
چاهک هاي میکروپلیت معرف  TTCبه مقدار  28میکرولیتر
اضافه شد و بعد از طي  1ساعت از انکوباتور خارج شدند .اولین
خانه اي كه در آن كدورتي دیده نشد به عنوان حداقل غلظت
بازدارندگي تعیین مي شود .طبق تعریف آخرین غلظتي كه رنگ
قرمز تترازولیوم را به خود گرفته بود به عنوان  MICبراي
میکروب مورد نظر ،در نظر گرفته شد(.)12
 -8-2تعیین حداقل غلظت کشندگی)(MBC
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از خانه هایي كه در آنها كدورتي مشاهده نشد 18 ،میکرولیتر

این نانو سیال روي باسیلوس سرئوس در غلظت  %v/v 8/891و

برداشته و روي محیط كشت مولر هینتون آگار كشت خطي داده

نانو ذره  ، (p<0/01),121 ppmروي استافیلوكوكوس اورئوس

شد و در دماي  10درجه سانتیگراد به مدت  21ساعت نگهداري

در غلظت  %v/v 8/121و نانو ذره ، (p<0/01), ppm166

گردید .غلظتي از ماده مورد نظر كه در آن رشدي دیده نشود ،به

روي سالمونالانتریکا در غلظت  %v/v 8/219و نانو ذره ppm

عنوان حداقل غلظت كشندگي ( )MBCبراي میکروب مورد نظر

 (p<0/01),111و اشرشیا كلي در غلظت  %v/v 8/112و نانو

در نظر گرفته مي شود(. )12

ذره  ، (p<0/01),116 ppmداراي  MBCبود  .نتایج جدول
تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها نشان داد نانو سیال زیره سبز

 -9-2روش دیسک دیفیوژن

بر پایه اكسید روي بر روي باكتري باسیلوس سرئوس داراي

در این روش ابتدا از سوسپانسیون میکروبي معادل نیم مک

بیشترین اثر كشندگي مي باشد و كمترین اثر كشندگي مربوط به

فارلند بر روي محیط كشت مولر هینون آگار كشت چمني انجام

باكتري اشرشیا كلي است  ،اثر این نانو سیال بر همه باكتري ها در

شد .روش آماده سازي به این صورت بود كه مقدار 11

سطح  %1معني دار مي باشد.

میکرولیتر از نانو سیال و همچنین  11میکرولیتر 11 ،DMSO

اسانس زیره سبز روي باسیلوس سرئوس در غلظت %v/v 8/800

میکرولیتر اسانس به همراه  DMSOكه به نسبت  1:1تهیه شد و به

، (p<0/01),روي استافیلوكوكوس اورئوس در غلظت 8/111

دیسک هاي بالنک تزریق گردید و دیسک جنتامایسن كه آماده

 ، (p<0/01), %v/vسالمونال انتریکا در غلظت %v/v 8/100

مي باشد روي محیط كشت قرار داده شد .پس از طي مدت 21

 (p<0/01),و اشرشیا كلي در غلظت (p<0/01), %v/v 8/219

ساعت انکوباسیون در دماي  10درجه سانتیگراد با استفاده از

،داراي  MICبود نتایج جدول تجزیه واریانس و مقایسه میانگین

خط كش دقیق قطر هاله عدم رشد بر حسب میلي متر اندازه

ها نشان داد اسانس زیره سبز روي باكتري باسیلوس سرئوس

گیري گردید .قطر هاله مهار رشد میکروارگانیسم ها براي

داراي بیشترین اثر بازدارندگي مي باشد و كمترین اثر بازدارندگي

نانوسیال زیره سبز بر پایه اكسید روي با غلظت  %v/v 8/01و

مربوط به باكتري اشرشیا كلي است  ،اثر این اسانس بر همه

 ppm 1888نانو و براي اسانس زیره سبز با غلظت %v/v 8/01

باكتري ها در سطح  %1معني دار مي باشد .این اسانس روي

در مقایسه با آنتي بیوتیک جنتامایسین و حالل  DMSOاندازه

باسیلوس سرئوس در غلظت  (p<0/01), %v/v 8/111و روي

گیري شد.

استافیلوكوكوس اورئوس در غلظت ، (p<0/01), %v/v 8/112
روي سالمونال انتریکا و اشرشیا كلي در غلظت %v/v 8/101

 -3نتایج و بحث

 (p<0/01),داراي  MBCبود .نتایج جدول تجزیه واریانس و

نتایج بدست آمده در سه تکرار نشان داد (جدول شماره )1به طور

مقایسه میانگین ها نشان داد اسانس زیره سبز روي باكتري

میانگین نانو سیال زیره سبز بر پایه اكسید روي ،روي باسیلوس

باسیلوس سرئوس داراي بیشترین اثركشندگي مي باشد و كمترین

سرئوس در غلظت  %v/v 8/810و نانو ذره (p<0/01),12 ppm

اثر كشندگي مربوط به باكتري هاي سالمونال انتریکا و اشرشیا

 ،روي استافیلوكوكوس اورئوس در غلظت  %v/v 8/800و نانو

كلي است  ،اثر این اسانس بر همه باكتري ها در سطح  %1معني

ذره  ، (p<0/01), ppm 121روي سالمونال انتریکا 8/111

دار مي باشد.

 %v/vدر غلظت و نانو ذره  (p<0/01),280 ppmو اشرشیا

در روش دیسک دیفیوژن مقایسه قطر هاله مهار رشد  ،نتایج

كلي در غلظت  %v/v 8/100و نانو ذره (p<0/01),218 ppm

بدست آمده در سه تکرار نشان داد (جدول شماره  ) 2كه به طور

،داراي  MICبود .نتایج جدول تجزیه واریانس و مقایسه میانگین

میانگین در همه میکرو ارگانیسم هاي مورد آزمون بیشترین قطر

ها نشان داد نانو سیال زیره سبز بر پایه اكسید روي بر روي باكتري

مربوط به آنتي بیوتیک جنتامایسین مي باشد ،حالل DMSO

باسیلوس سرئوس داراي بیشترین اثر بازدارندگي مي باشد و

بدون تاثیر بوده و هاله مهار رشد نانو سیال زیره سبز نسبت به

كمترین اثر بازدارندگي مربوط به باكتري اشرشیا كلي است  ،اثر

اسانس زیره سبز بیشتر مي باشد .نتایج جدول تجزیه واریانس و

این نانو سیال بر همه باكتري ها در سطح  %1معني دار مي باشد.

بررسی خواص ضد میکروبی نانوسیال برپایه اسانس زیره سبز( )CUMINUM CYMINUMو اکسید روی ()ZnO
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باكتري ها در سطح  (p<0/01), %1معني دار مي باشد.

مقایسه میانگین ها نشان داد اثر این نانو سیال و اسانس بر همه

جدول  -1حداقل غلظت مهار کنندگی ( )MICو حداقل غلظت کشندگی ( )%v/v( )MBCنانو سیال زیره سبز بر پایه  ZnOو اسانس
زیره سبز به روش میکروبراث دایلوشن
اسانس زیره سبز

نانو سیال زیره سبز بر پایه ZnO

سویه های میکروبی

باسیلوس سرئوس
استافیلوکوکوس اورئوس
سالمونال انتریکا
اشرشیا کلی

MIC

MBC

غلظت اسانس

غلظت اسانس

غلظت نانو ذره

غلظت نانو ذره

()ppm

()ppm

8/830

8/893

15

551

8/800

8/551

551

511

8/511

8/519

580

333

8/500

8/355

518

151

MBC

MIC

غلظت اسانس

غلظت اسانس

8/800

8/511

8/511

8/355

8/500

8/301

8/519

8/301

0.249
0.25
0.187

0.187
0.155

0.2
0.155

نانو سیال زیره سبز
0.077

اسانس زیره سبز

0.077
0.038

0.1

غلظت (v/v) %

0.15

0.05

0

اشرشیا کلی

سالمونال
انتریکا

استافیلوکوکوس
اورئوس

باسیلوس
سرئوس

شکل  -1حداقل غلظت مهار کنندگی ( )%v/v( )MICنانو سیال زیره سبز بر پایه  ZnOو اسانس زیره سبز به روش میکروبراث دایلوشن
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0.375

0.375

0.312

0.4
0.35

0.312

0.3

0.249

0.2

0.155

نانو سیال زیره سبز

0.124

اسانس زیره سبز

0.093

0.15

غلظت (v/v) %

0.25

0.1
0.05
0

اشرشیا کلی

سالمونال
انتریکا

استافیلوکوکوس
اورئوس

باسیلوس
سرئوس

شکل  -2حداقل غلظت کشندگی ( )%v/v( )MBCنانو سیال زیره سبز بر پایه  ZnOو اسانس زیره سبز به روش میکروبراث دایلوشن

جدول  -2قطر هاله مهار رشد میکروارگانیسم ها برای نانوسیال زیره سبز بر پایه اکسید روی با غلظت  0/54 %v/vو  1000ppmنانو ذره به
روش دیسک دیفیوژن در مقایسه با آنتی بیوتیک جنتامایسین
اشرشیا کلی

سالمونال انتریکا

استافیلوکوکوس اورئوس

باسیلوس سرئوس

قطرهاله mm

قطرهاله mm

قطرهاله mm

قطرهاله mm

نانو سیال زیره سبز

51

55

55

35

اسانس زیره سبز

51

55

51

38

جنتامایسین

50

51

31

30

حالل DMSO

8

8

8

8

موارد آزمون شده

بررسی خواص ضد میکروبی نانوسیال برپایه اسانس زیره سبز( )CUMINUM CYMINUMو اکسید روی ()ZnO
37

34
27

40
31 30

26

30

نانو سیال زیره سبز

16

20

12 11

اسانس زیره سبز

قطر هاله mm

21
16 14

43

10

جنتامایسین

0

0

حالل DMSO

0

0
0

اشرشیا کلی

سالمونال

استافیلوکوکوس

باسیلوس

شکل  -9قطر هاله مهار رشد میکروارگانیسم ها برای نانوسیال زیره سبز بر پایه اکسید روی با غلظت  %v/v 0/54و  1000ppmنانو ذره به
روش دیسک دیفیوژن در مقایسه با آنتی بیوتیک جنتامایسین

شکل  -5کروماتوگرام ترکیبات تشکیل دهنده اسانس زیره سبز()CUMINUM CYMINUM
جدول  -9آنالیز اسانس دانه زیره سبز با استفاده از* GC/MS
نام ترکیب

زمان بازداری (دقیقه)

شاخص بازداری

درصد

بتاپینن

53/81

908

0/05

میرسن

53/08

995

5/58

پاراسیمن

51/18

5850

0/11

5و  0سینئول

51/08

5835

8/01

گاماترپینن

50/30

5815

55/91

سس دی هیدرو کارون

53/99

5591

1/11

کومین آلدهید

51/11

5510

59/85

آلفا ترپینن

50/18

5509

58/08

گاما ترپینن  3ال

59/55

5381

0/98

*در این جدول به ترکیبات اساسی از لحاظ دارا بودن بیشترین درصد اشاره شده و از ذکر ترکیبات جزئی پرهیز شده است.
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 -4نتیجه گیری

ضد ویروسي نانو مواد وجود دارد چرا كه نانو مواد از جمله

در مورد اثر ضد میکروبي اسانس گیا ه زیره سبز پژوهش هاي

اكسید فلزات سنگین ،تمایل باالیي به میان كنش با مولکول هاي

زیادي صورت گرفته است  ،مطالعه اي نشان داد كه اسانس زیره

زیستي دارند و سبب غیرفعال شدن آنها مي گردند و در نهایت

سبز اثر ضد میکروبي قابل قبولي را نسبت به سویه هاي اشریشیا

ویروس یا باكتري را از بین مي برند(22،21و .)21نتایج حاصل از

كلي و استافیلوكوكوس اورئوس نشان داده است( .)11الكوبلیس

پژوهش انجام شده ،تایید كننده خاصیت ضد میکروبي نانو سیال

و همکاران نشان دادند حضورمیزان باالي كومین آلدهید(حدود

حاصل از گیاه زیره سبز بر روي پاتوژن هاي غذایي گرم مثبت

 16/1درصد) در اسانس زیره سبز میتواند داراي فعالیت ضد

(باسیلوس سرئوس و استافیلوكوكوس اورئوس) و گرم منفي

باكتریایي در مقابل برخي از باكتري هاي گرم منفي و مثبت

(سالمونال انتریکا و اشرشیاكلي ) بوده (جدول  . )1در شکل هاي

باشد(. )11درپژوهشي دیگر ،اثر ضد میکروبي اسانس زیره سبز

شماره  1و  2میزان تاثیر نانو ذره اكسید روي بر افزایش قدرت

بر علیه باكتري هاي اشریشیا كلي و سالمونال تیفي موریوم

آنتي باكتریالي اسانس زیره سبز نشان داده شده است .در مقایسه

بررسي و اثبات شده است( .)11سلیماني و همکاران نشان دادند

اثر بازدارندگي نانو سیال مورد آزمون بیشترین مقاومت مربوط به

اسانس زیره سبز داراي اثرات ضد باكتریایي است كه در مورد

باكتري هاي گرم منفي و به ویژه اشرشیا كلي بود و كمترین

سوش هاي مختلف اثرات متفاوتي دارد در این مطالعه امکان

مقاومت مربوط به باكتري گرم مثبت باسیلوس سرئوس مي باشد

استفاده از زیره سبز به عنوان یک ماده آنتي باكتریال به ویژه در

(جدول  .)1مقایسه اثر كشندگي نانو سیال زیره سبز نشان دهنده

موارد مقاومت دارویي مطرح شده است  ،همچنین این اسانس

بیشترین مقاومت در باكتري هاي گرم منفي و سویه اشرشیا كلي

داراي اثرات سینرژیستي با چندین آنتي بیوتیک از جمله

است و كمترین مقاومت در گروه گرم مثبت و مریوط به

جنتامیسین است و مي تواند اثر این داروها را افزایش دهد و

باسیلوس سرئوس مي باشد(جدول  .)2تمام سویه هاي میکروبي

امکان استفاده آن را به عنوان مکمل دارویي مطرح مي

مورد آزمون مقاومت كمتري در برابر نانو سیال در مقایسه با

نماید(.)16در مطالعه اي كه توسط میر حسیني و همکاران اثر

اسانس داشتند كه این میزان در جدول  2و شکل شماره  1نشان

سوسپانسیون اكسید روي در برابر رشد لیستریا منوسایتوژنز،

داده شده است .

اشریشیاكلي ،استافیلوكوكوس ارئوس و باسیلوس سرئوس در

به طور كلي اعتقاد بر این است كه نانومواد یون هایي را آزاد مي

آبمیوه سیب در  ◦C 22و  ◦C 1بررسي شده است ،نتایج نشان

كنند كه با گروه تیول()-SHپروتئین هاي موجود بر سطح سلول

داد فعالیت باكتریوسیدال نانوذره اكسید روي وابسته به درجه

باكتري ها واكنش مي دهند .این قبیل پروتئین ها از غشاء سلولي

حرارت آزمایش ،غلظت اكسید روي و نوع میکروارگانیسم

باكتري به سمت بیرون برآمدگي داشته و موجب انتقال مواد

است ،اكسید روي در دماي ◦C 22مؤثرتر از دماي  ◦C 1بود .

غذایي از دیواره سلول مي شوند .نانومواد این پروتئین ها را

این مطالعه نشان داد كه استفاده از نانوذرات اكسید روي به

غیرفعال كرده ،بنابراین نفوذپذیري غشاء را كاهش داده و

عنوان عوامل ضد باكتري در سیستم هاي غذا و دارو ممکن

سرانجام باعث مرگ سلولي مي شود(21و .)21همچنین نانوذرات

است در مهار پاتوژنهاي خاص مؤثر باشد ،در این تحقیق باكتري

اكسید روي باعث تخریب چربي و پروتئین غشاي سلولي باكتري

هاي گرم مثبت نسبت به باكتري هاي گرم منفي حساسیت

مي شوند ،و در نتیجه باعث نشت محتویات داخل سلولي و در

بیشتري نشان دادند(. )10به علت اینکه باكتري هاي گرم منفي

نهایت مرگ سلول هاي باكتریایي مي شوند(26و.)20عالوه بر

داراي یک دیواره خارجي اضافه هستند( .)10اثرات مهاري مشابه

این ،تولید پراكسید هیدروژن و یون  Zn+2به عنوان مکانیسم

براي نانوذرات اكسید روي بر كاهش استافیلوكوكوس ارئوس و

كلیدي اثرات ضدمیکروبي نانوذرات اكسید روي پیشنهاد شده

اشریشیاكلي در نمونه هاي شیر مشاهده شده است( .)19مطالعه

است(29،20و.)18

اي دیگر نشان داد  ،نانو ذرات اكسید روي خاصیت ضد میکروبي

بنابراین استفاده همزمان از نانو ذره  ZnOبا یکي از محافظ هاي

در مقابل محدوده وسیعي از باكتري ها هم از نوع گرم مثبت و نیز

غذایي ،مانند اسانس هاي گیاهي مي تواند به عنوان یک رویکرد

گرم منفي را دارند( .)28گزارش هایي از اثرات ضد باكتریایي و

مؤثر در افزایش خاصیت آنتي باكتریایي اسانس ها و نانو ذرات
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