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مصنوعییاطبیعی:نگهدارندهمواد•

:نگهدارندهموادفواید
هاباکتریرشدازناشیفسادازجلوگیری
میکروارگانیسم هاتوسطغذاییمادهتجزیهازجلوگیری
دادندستاز)شیمیاییازتغییراتناشیفسادازغذاییمادهمحافظت

(غذاییارزشیاکیفیت
غذاییموادنگهداریعمرشدنطوالنی
ضایعاتکاهش
طعمرنگ،بافتبهبود،،...

(1).



شیمیاییهاینگهدارندهمضرات
سمیت
زاییسرطان
آلرژی
تراتوژنیک
...(1).

:طبیعیهاینگهدارنده
بودنطبیعیدهندهنشانکه"all-natural"یا”Clean“هایبرچسب
.ترکیباتاجزایهمه

مقدمه



طبیعیهاینگهدارندهازاستفادههایمحدودیت
آنهاازاستفادهباالیسطوح
نامطلوبرنگوطعمایجاد
استطبیعیباکتریاییضدموادکاراییبودنکمدلیلبهپایداریکاهش

(2).
گیاهانازاستفادهشیمیایینگهدارندهموادجایگزینیهایروشازیکی

بهتاریخیدارویی،گیاهانازاستفاده.استباکتریاییضدخواصبادارویی
.(3)داردانسانعمرقدمت

رویبررممیکروگمقادیردرشیمیاییباکتریضدترکیباتاینکهبهتوجهبا
گریغربالباکهمیگرددسعینیزگیاهانمورددرباشند،میموثرغذاییمواد
.(4)دگردمشخصهستند،تریقویباکتریاییضداثردارایکهگیاهانیآنها،

مقدمه



رئوسوااستافیلوکوکوس

مثبتمثبت،کاتاالزگرمباکتری
فرمانتاتیو–اکسیداتیوکربوهیدراتیمتابولیسم
حاویکهغذاییمادهمصرفاستافیلوکوکیایروده–ایمعدهالتهاب

آنتروتوکسیننوعچندیایک
غذاییمسمومیتمهمترین
میلیون9/8،شدهگزارشمسمومیتموردمیلیون24حدودمجموعاز

.(5)امریکامتحدهایاالتکشوربهمتعلق

مقدمه



علمینامEchinophora Orientalis

خوشاریزهفیاله،کراوی:محلیهاینام،
چتریانخانواده( umbelliferae مدیترانهمنطقهازگونه10ازمتشکل(
.(5)شدهتوزیعافغانستانوایرانبه
ایراندرخودروخوراکیمرتعیگیاهان
یینپاازومنفردساقهخاردار،ومحکمزرد،بهمتمایلسبزماتپایا،گیاهی

منشعببسیاروسفتومحکمضخیم،دارشیارهایشاخهدارایمنشعب،
.استشدهدرهمشاخکهایبا
(6)میرسدمترسانتی100تامترسانتی30بهگیاهاینارتفاع.
اتژوئنازماهگلدهی،دورهیکپارچهسفیدکوچکهایگلدارایگیاهاین

.(7)باشدمیجوالی

مقدمه



مقدمه
این.استوفالونوئیدهاآلکالوئیدهاجملهازترکیباتیدارایخارمشکاسانس

ضد،مدر،معدهمقوی،باکتریضدهمچنینوقارچیضدخاصیتدارایگیاه
وتربصورتنقاطاغلبدرگیاهاینهواییاندامهای.(9)باشدمیسرطان
ازحاصلعرقشود،میمصرف(دوغوماست)لبنیاتکردنمعطرجهتخشک

میمصرفسردیضدعنوانبهوخانهمحیطکردنمعطرجهتگیاهاین
.(8)شود



مقدمه
غذاییمدل
عیندروزودهضمسوپ،.داردبسیاریتنوعکهاستایرانیغذاهایازسوپ
(آنبترکیدرگوشتوسبزیازاستفادهدلیلبهبویژه)مغذیوخوشمزهحال

صنعتدرکافی،فرصتنداشتنوکاریمشغله هایزیادشدنباروزهااینو
ردو اندپودردرآمدهصورتبهکهمی شودتولیدایآمادههایسوپانواعغذایی

بههامغازهوهاسوپرمارکتدرگوناگونعناوینباومختلفهایبندیبسته
.رسندمیفروش

پیشازبیشهافرآوردهاینخصوصیاتبهبودوکیفیتافزایشجهتهمینبه
.استگرفتهقرارتوجهمورد



Echinophora))خارمشکگیاهاسانسباکتریاییضداثراتتعیین Orientalis

غذاییمدلوازمایشگاهیکشتمحیطدراورئوساستافیلوکوکوسباکتریبر



خارمشکگیاهروغنیاسانستهیه-1
خارمشکگیاهاسانسبازدهتعیین-2
خارمشکگیاهاسانسدرموجودشیمیاییترکیباتتعیین-3
لوکوکوساستافیعلیهخارمشکگیاهاسانسباکتریاییضدخاصیتارزیابی-4

کشتدرمحیطاورئوس
لوکوکوساستافیعلیهخارمشکگیاهاسانسباکتریاییضدخاصیتارزیابی-5

غذاییدرمدلاورئوس



Applied Objectives))اهداف کاربردی 

ربطذیارگانهایازاسانسافزودنبودنبالمانعبرایالزمتأییدهایاخذازبعد
هایفراوردهدرشیمیاییهایافزودنیجایگزینعنوانبهاسانساینافزودن،

نهادپیشکنندهمصرفسالمتونگهداریافزایشجهتعاملیعنوانبهغذایی
.شدخواهد



.گیاه خارمشک از بازده اسانس خوبی برخوردار باشد-1

وس استافیلوکوکاسانس مذکور از فعالیت مهاری مناسبی علیه باکتری -2

.در محیط آزمایشگاهی و مدل غذایی برخوردار باشداورئوس



آیاگیاه خارمشک از بازده اسانس خوبی برخوردارمی باشد؟-1

کوکوس استافیلوآیا اسانس مذکور از فعالیت مهاری مناسبی علیه باکتری -2

در محیط آزمایشگاهی و مدل غذایی برخوردارمی باشد؟اورئوس



تهیه گیاه -

از نظر صحت نام علمی  تایید -

خشک کردن -

آسیاب کردن-

اسانس گیری با کلونجر-



آنالیز ترکیبات شیمیایی اسانس

GC/MAS

درمحیط ازمایشگاهیارزیابی فعالیت ضد باکتریایی اسانس

MIC –

MBC –(1011و)

وکوکوس ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی اسانس علیه استافیل
اورئوس در مدل غذایی

ارزیابی حسی 

(12)آزمون پذیرش حسی -

روش کار 



دضاثرکهدادنشانتایجنگرفتانجامهمکارانوانتظاریتوسطکهایمطاالعهدر
واورئوساستافیلوکوکوس)باکتریدورشدبرارمشکخگیاهاسانسباکتری

.(13)برسدصفربهرشداسانسباالغلظتدر(آئروژینوزاسودوموناس

ضداثردارایارمشکخگیاهاناسانسکهدادنشانهمکارانشوحجتیمطالعهدر
منطقهقطربایبترتبهاورئوساستافیلوکوکوسبرراتاثیربیشترینوبودهباکتریایی

.(14)تاسمترداشتهمیلی34/5ومترمیلی22/8بازدارندگی



سانسابهنسبتباکتریترین،حساسهمکارانوهاشمیتوسطشدهانجامبررسیدر
بازدارندهغلظتحداقل.بودنداورئوسواستافیلوکوکوسمونوسیتوژنزلیستریا
(MIC)اورئوساستافیلوکوکوسومونوسیتوژنزلیستریارویبراسانس
ppm      6250 وppm12500(11)بودند.

ارمهغلظتحداقلکهدادنشانباکتریاییآزموندرهمکارانورشیدپورمطالعهدر
و24ازپسهااسانسباکتریاییMBCکشندگیغلظتحداقلوMICکنندگی

،لیستریااورئوساستافیلوکوکوسعلیهبیوتیکآنتیگروهباومشخصساعت48
تریاییباکاثر.گردیدمقایسهاشرشیاکولیایروژینوزا،سودوموناسمونوسیتوژنز،

اهدهمشاستانداردرئوسوااستافیلوکوکوسباکتریبرخوشاریزهاسانسقوی
mg/mlرقتدرواثرمهارکنندگی=mg/ml0/16MICدربطوریکهگردید،

0/63MBC=(15)بودباکتریاینرکشندگیاثر.

بررسی منابع



بررسی منابع

درلوباپلتیاکینوفورااسانسکهدادندنشاننیزهمکارانواحسانیمطالعهدر
باکتری.داشتقوینسبتاًباکتریاییضداثرآزمایشموردهایباکتریبرابر
باکتریترینحساساورئوساستافیلوکوکوسولیستریامونوسایتوژنزهای
برابردراسانسبازدارندگیمیزانحداقل.اندبودهاسانسمقابلهادر

وppm6250ترتیببهاورئوساستافیلوکوکوسومونوسایتوژنزلیستریا
ppm1250(13)باشدمی.

ینوفورااکاسانسقویباکتریاییضدخواصنیزهمکارانوگاکبولوتمطالعهدر
.(14)شددادهنشاناورئوساستافیلوکوکوسبرابردرتنیوفولیا



مقابلردلوباپلتیاکینوفورااسانستاثیرهمکارانودهکردیسایهمطالعهدر
وکوساستاقیلوکمونوسیتوژنز،لیستریاجملهازمثبتگرمهایباکتری

ومونلیستریاباکتری.گرفتقراربررسیموردمخمرهاوکپکاورئوس،
ساسترینحاورئوسکوکوساستافیلووترینمقاوماشیرشیاکلیوسیتوژنز

.(15)بودنداسانسمقابلدرباکتری
لوباپلتیاکینوفورامیکروبیضداثراتهمکارانوفیاضنسرینمطالعهدر

رویبرگیاهاینMICدادنشاننتایج.شدثابتاورئوسبراستافیلوکوکوس
هایغلظتدرحتیواستلیترمیلیبرملیگرم9/0اورئوساستافیلوکوس

.(16)رساندصفربهرامیکروارگانیسمرشدباالتر

بررسی منابع



بررسی منابع

س،سوبتلیباسیلوسمانندهاییمیکروارکانیسمهمکارانوجیمطالعهدر
بررسیموردسیتوژنزمونو،لیستریاکلی،ایشرشیااورئوساستافیلوکوکوس

اورئوساستافیلوکوکوسبرایMICکهاستذکربهالزم.گرفتقرار
.(17)بودلیترمیلیبرمیکروگرم448

لتیپاکینوفورااسانسمیکروبیضدخواصنیزهمکارانوشرافتیمطالعهدر
.قرارگرفتبررسیموردلوبا MICمیلیبرگرممیلی5/62و25/31رنجدر

.(18)بودلیتر
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