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چکیده
با توجه به مقاومت گونههای میکروبی به آنتیبیوتیکهای رایج و عوارض ناخواسته آنتیاکسیدانهای سنتزی ،تالش برای معرفی ترکیبات طبیعی دارای
فعالیت ضدمیکروبی و آنتیاکسیدانی رو به افزایش است .در این پژوهش آزمایشگاهی فعالیت آنتیاکسیدانی و اثر ضدمیکروبی اسانس بذر گشنیز مورد بررسی قرار
گرفت .میزان ترکیبات فنولی کل اسانس با استفاده از معرف فولین سیوکالتو اندازهگیری شد .فعالیت آنتیاکسیدانی اسانس با آزمون رادیکال گیرندگی بررسی و با
آنتیاکسیدان سنتزی بوتیل هیدروکسی تولوئن مقایسه شد و پایداری اکسایشی آن با اندازهگیری اندیس پراکسید طی هشت روز نگهداری در دمای  ۰۶درجه
سانتیگراد بررسی گردید .پایداری حرارتی روغن سویای حاوی اسانس بذر گشنیز به کمک دستگاه رنسیمت در دمای  11۶درجه سانتیگراد و جریان هوای 1۶
لیتر بر ساعت اندازهگیری شد .اثر ضدمیکروبی اسانس بذر گشنیز علیه دو باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا نیز مورد بررسی قرار گرفت.
ترکیبات شیمیایی اسانس با کمک کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی شناسایی شد .نتایج نشان داد میزان ترکیبات فنول کل معادل  ۶/1۰1میلیگرم اسید
گالیک بر  1۶۶گرم ماده خشک ،میزان فعالیت آنتیاکسیدانی بر حسب  IC50برای اسانس  ۰۶/۱۸1میلیگرم بر میلیلیتر و همچنین پایداری حرارتی روغن سویا
تیمار شده به اسانس بذر گشنیز  ۵/1۱ساعت بود .بررسی نتایج آزمونهای میکروبی نشان داد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس (گرم مثبت) حساسیت بیشتری
نسبت به اسانس بذر گشنیز در مقایسه با باکتری سودوموناس آئروژینوزا (گرم منفی) داشت .تعداد  ۵۶ترکیب در اسانس بذر گشنیز شناسایی شد که بیشترین
ترکیب تشکیلدهنده آن لینالول ( ۹۱درصد) بود و پس از آن ترپینولن (  ۱درصد) و آلفا پینن ( ۰/۸درصد) قرار داشتند.
واژههای کلیدی :اسانس گشنیز ،حداقل غلظت مهار کنندگی ،قدرت رادیکال گیرندگی ،پایداری اکسایشی روغن.

مقدمه

1

از مهمترین چالشهای پیش روی علم پزشکی ،بیماریهای
عفونی و مسمومیتها است که به تبع آن تولید و مصرف
آنتیبیوتیکهای جدید و رایج را افزایش میدهد .با افزایش مصرف
آنتیبیوتیکهای رایج شاهد شیوع و گسترش گونههای میکروبی
مقاوم به آنتیبیوتیکها هستیم که بوجود آمدن این گونههای مقاوم،
روند درمان بیماریهای عفونی را طوالنی و پرهزینه میکند (Li and
 .Webster, 2018).ترکیبات طبیعی با منشا گیاهی (اسانسها و
عصارهها) ،بهمنظور از بین بردن یا حداقل جلوگیری از رشد
میکروارگانیسمهای بیماریزا مورد استفاده قرار گرفتهاند .این ترکیبات
 1و  -2بهترتیب دانشجوی کارشناسیارشد و استاد ،گروه علوم و صنایع غذایی،
دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،خراسان رضوی ،ایران.
 -۰مربی ،گروه فرآوری مواد غذایی ،موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی ،مشهد،
خراسان رضوی ،ایران.
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که بهصورت طبیعی در بافتهای گیاهی وجود دارند ،احتماال بهعنوان
بخشی از مکانیسمهای دفاعی خود در برابر هجوم میکروبی تولید
شدهاند ) .(Rivera Calo et al., 2015ترکیبات ضدمیکروبی با منبع
گیاهی ،توان بالقوه درمانی داشته و نه تنها در درمان بیماریهای
عفونی موثر هستند ،بلکه تعداد زیادی از عوارض جانبی را که اغلب
با ترکیبات ضدمیکروبی مصنوعی همراه است ،کاهش میدهند
).(Zare Zardini et al., 2012

اسانسهای گیاهی ،مخلوطهای کمپلکسی از ترکیبات فرار تولید
شده توسﻂ ارگانیسمهای زنـده بـوده کـه توسـﻂ روشهای فیزیکی
چون عصارهگیری و تقﻄیر از همه گیاه ،یا بخشهایی از گیاه بهدسـت
مـیآینـد .اسـانسهـا ترکیبات معﻄر ،آبگریز ،غلیظ و فراری هستند
که در سلولها ،غدهها و مجاری ترشﺤی در قسمتهای سﻄﺤی و
درونـی اندامهای مختلف از جمله برگ ،گل ،میوه ،جوانه و شاخههای
گیاهان وجود دارند ) .(Khalil et al., 2018این ترکیبات جز
متابولیتهای ثانویه گیاهی میباشند که خصوصیات ضدمیکروبی و
آنتیاکسیدانی آنها بهخوبی شناخته شده است (Rivera Calo et
).al., 2015
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از جمله این گیاهان دارویی میتوان به گیاه گشنیز اشاره کرد.
گشنیز ( )Coriandrum sativum L.گیاهی یک ساله ،علفی ،معﻄر
و متعلق به خانواده  Apiaceaeاست .گشنیز دارای تاریخچه طوالنی
برای مصرف غذایی و درمانی است .این گیاه منبع غنی از ترکیبات
معﻄر و اسانس بوده که دارای اثرات ضدباکتریایی ،ضدقارچی و
همچنین اثرات آنتیاکسیدانی است و در تهیه انواع غذا بهعنوان ادویه
استفاده میشود .گشنیز بومی منﻄقه مدیترانه بوده و بهطور گسترده در
هند ،بنگالدش ،روسیه ،مراکش و مرکز اروپا رشد میکند (Mandal
) .and Mandal, 2015لینالول مهمترین و بیشترین (۵۶-۱۶
درصد) ترکیب تشکیلدهنده اسانس بذر گشنیز است .لینالول ترکیب
مونوترپنی میباشد که در بسیاری از گیاهان وجود دارد و خواص
ضدالتهابی ،ضدانعقادی ،ضددرد و ضدمیکروبی آن شناخته شده است
) .(Peana and Moretti, 2008طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی در
مرداد ماه  ،1۰۱۱ساالنه نزدیک  12۶۶۶تن گشنیز در کشور تولید
میشود که حدود  1۶۶۶۶تن در شهرستان نهاوند تولید و صادر
میشود .تمام قسمتهای گیاه گشنیز خوراکی هستند با این حال
برگهای تازه و دانههای خشک آن بیشتر مصرف میشوند .برگ و
دانه گشنیز منابع خوبی از اسانس هستند (Mandal and Mandal,
).2015

یکی از برجستهترین ویژگیهای اسانس بذر گشنیز ،خاصیت
ضدمیکروبی آن است .اسانس بذر گشنیز توانایی مهار طیف
گستردهای از میکروارگانیسم ،از جمله باکتریهای گرم مثبت و گرم
منفی و قارچها را دارد .اثر بخشی آن بیشتر بهصورت ضدباکتریایی
است ) .(Zare Zardini et al., 2012; Laribi et al., 2015اسانس
بذر گشنیز نقش مهمی در جذب و خنثیسازی رادیکالهای آزاد و
خاموش کردن اکسیژن واکنشگر دارد (Wangensteen et al.,

).2004; Laribi et al., 2015

هدف از انجام این پژوهش بررسی پتانسیل ضدمیکروبی و
آنتیاکسیدانی اسانس بذر گشنیز و معرفی آن بهعنوان یک منبع
طبیعی دارای اثر ضدمیکروبی و فعالیت آنتیاکسیدانی است.

مواد و روشها
این پژوهش در سال  1۰۱۸در موسسه پژوهشی علوم و صنایع
غذایی مشهد ،آزمایشگاه میکروبیولوژی صنعتی و فناوریهای نوین
گروه صنایع غذایی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،انجام گردید .بذر گشنیز
مورد آزمایش از استان خراسان رضوی ،شهر مشهد تهیه ،و جنس و
گونه آن در پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد تایید شد.
روغن سویای فاقد آنتیاکسیدان از کارخانه روغن نباتی سهگل
خراسان تهیه شد.

سویههای میکروبی

سویههای میکروبی مورد استفاده در این پژوهش ،از دانشکده
داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،تهیه شد .این سویهها شامل
باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس ( )ATCC 25923و
باکتری گرم منفی سودوموناس آئروژینوزا ( )PTCC 1707بود.
استخراج اسانس به روش تقطیر با آب

در این روش بهمنظور استخراج اسانس از دستگاه کلونجر استفاده
شد .به این ترتیب که  2۶۶گرم بذر گشنیز آسیاب شده را در بالن با
حجم  2۶۶۶میلیلیتر ریخته و به آن حدود  1۵۶۶میلیلیتر آب مقﻄر
افزوده و عمل استخراج و اسانسگیری انجام شد .استخراج اسانس ۹
ساعت زمان برد .از ظرف شیشهای و تیره رنگ بهمنظور نگهداری
اسانس در دمای  -1۸درجه سانتیگراد استفاده شد (Kosar et al.,

).2005

اندازهگیری ترکیبات فنولی کل )(TPC

1

میزان ترکیبات فنول کل با استفاده از معرف فولین سیوکالتو
اندازهگیری شد .اساس کار ،احیاء معرف فولین توسﻂ ترکیبات فنولی
موجود در مﺤیﻂ قلیایی و ایجاد کمپلکس آبی رنگ است .در این
آزمون رقت  1۶میلیگرم بر میلیلیتر برای اسانس تهیه شد .برای
تعیین مقدار ترکیبات فنولی کل ۶/۵ ،میلیلیتر از اسانس را با 2/۵
میلیلیتر معرف فولین 1۶درصد و  2میلیلیتر کربناتسدیم  ۱/۵درصد
بهخوبی مخلوط و برای مدت  ۰۶دقیقه در مﺤلی تاریک قرار داده شد.
جذب مﺤلول به کمک اسپکتروفتومتر (UV-160 A, Uv-visible
) Shimadzu, Japanدر طول موج  ۱۰۵نانومتر خوانده شد .منﺤنی
استانداردی بر حسب مقادیر ( -۶/2 mg/mlصفر) اسید گالیک رسم
گردید .نتایج بر اساس میلیگرم اسید گالیک در  1۶۶گرم ماده خشک
بیان شد ).(Bajalan et al., 2017
اندازهگیری قدرت رادیکال گیرندگی )(DPPH

2

اساس روش رادیکال گیرندگی احیاء رادیکال آزاد  DPPHبه
کمک آنتیاکسیدانها میباشد که نتیجه این عمل ،تغییر رنگ مﺤلول
 DPPHاز بنفش به رنگ زرد ،است .برای اسانس رقتهای  ۵و 1۶
میلیگرم بر میلیلیتر تهیه و از آنتیاکسیدان سنتزی بوتیل
هیدروکسی تولوئن ) ۰(BHTدر غلظتهای  ۶/۵و  1میلیگرم بر
میلیلیتر بهعنوان کنترل مثبت استفاده شد .برای این منظور1 ،
میلیلیتر از مﺤلول متانولی  ۶/۵میلیموالر  DPPHرا به  ۹میلیلیتر
از رقت تهیه شده از اسانس اضافه و به مدت  ۰۶دقیقه در مﺤلی
1 TPC: Total Phenolic Content
2 DPPH: 2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl
1 BHT: Butylated hydroxyl toluene
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تاریک در دمای اتاق قرار داده شد .سپس جذب در طول موج ۵1۱
نانومتر قرائت گردید ).(Choi et al., 2002
در نهایت درصد مهار رادیکالهای  DPPHبا فرمول زیر مﺤاسبه
شد:
RSA = (AControl – Asample / AControl) × 100
() 1
در اینجا  AControlجذب نوری نمونه فاقد اسانس و Asample
مقدار جذب نمونه اسانس را بیان میکند (Ijaz Hussain et al.,

).2008

اندازهگیری پایداری اکسایشی روغن سویا تیمار شده با
1
اسانس بذر گشنیز )(OSI

مﺤصوالت ثانویه و فرار حاصل از اکسیداسیون روغنها و
چربیها (شامل :آلدئیدها ،کتونها و اسیدها) را میتوان با کمک
دستگاه رنسیمت اندازهگیری کرد ).(Shahidi and Zhong, 2005
در این آزمون رقت  ۶/۰میلیگرم بر میلیلیتر از اسانس تهیه و به ۵
گرم از روغن سویای تصفیه ،بوگیری و رنگبری شده که فاقد
آنتیاکسیدان بود ،اضافه شد .آنتیاکسیدان سنتزی  BHTبهعنوان
کنترل مثبت و روغن سویای بدون آنتیاکسیدان بهعنوان کنترل منفی
استفاده شد .مقاومت اکسایشی نمونه در دمای  11۶درجه سانتیگراد و
سرعت جریان هوا  1۵لیتر بر ساعت ،توسﻂ دستگاه رنسیمت
) (Metrohm 743, Switzerlandاندازهگیری شد (Proestos et
).al., 2006

اندازهگیری اندیس پراکسید ) 2(PVروغن سویا تیمار شده
با اسانس بذر گشنیز

اندیس پراکسید در مدت زمان هشت روز در سه نوبت روز صفرم،
چهارم و هشتم در دمای  ۰۶درجه سانتیگراد اندازهگیری شد .برای
این منظور از اسانسها و آنتیاکسیدان سنتزی ( BHTکنترل مثبت)
رقت  ۶/2میلیگرم بر میلیلیتر تهیه و به  ۰گرم روغن سویای تصفیه
و تخلیص شده بدون آنتیاکسیدان اضافه شد و نمونهها در دمای ۰۶
درجه سانتیگراد قرار گرفتند .از روغن سویای تصفیه و تخلیص شده
بدون آنتیاکسیدان بهعنوان کنترل منفی استفاده شد .بر اساس روش
فدراسیون بینالمللی لبنیات ) ۶/۶1-۶/۰ ،۰(IDFگرم از نمونه را وزن
کرده و به  ۱/۸میلیلیتر مﺤلول کلروفرم -متانول ( )۰:۱ v/vاضافه و
به مدت  2-۹ثانیه ورتکس شد ۵۶ .میکرولیتر مﺤلول تیوسیانات
آمونیوم را اضافه و به مدت  2-۹ثانیه ورتکس کرده و سپس ۵۶
)1Oxidative Stability Index (OSI
)2 Peroxide Value (PV
)3 International Dairy Federation (IDF

میکرولیتر مﺤلول آهن ( )IIاضافه و ورتکس برای مدت  2-۹ثانیه
انجام شد .بعد از گذشت  ۵دقیقه در دمای مﺤیﻂ ،جذب نمونه و شاهد
(حاوی تمام ترکیبات بجز نمونه) در طول موج  ۵۶۶نانومتر خوانده
شد .منﺤنی کالیبراسیون به کمک رقتهای ساخته شده از مﺤلول
کلرید آهن ( )IIIرسم شد ).(Farhoosh et al., 2008
شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس )(GC-MS

شناسایی ترکیبات اسانس با کمک دستگاه کروماتوگرافی
گازی– طیفسنج جرمی ) (Konik, HRGC 5000c, Spainبا
دتکتور چهارگانه و ستون  ۰۶( DB-5متر×  ۶/2۵میلیمتر و فاز ثابت
 ۶/2۵میکرومتر) انجام شد .دمای ستون از  ۹۶درجه سانتیگراد به
 2۵۶درجه سانتیگراد با نرخ افزایش دما به صورت  2/۵دقیقه بر
درجه سانتیگراد تنظیم شد .نمونه ( ۶/1میکرولیتر) به کروماتوگراف
گازی تزریق و از گاز هلیوم بهعنوان گاز حامل (با جریان  1میلیلیتر
بر دقیقه) استفاده شد .در دستگاه طیفسنج جرمی انرژی یونیزاسیون
 ۱۶الکترون ولت بود .خروج آلکانها بهعنوان نقاط مرجع در مﺤاسبه
شاخصهای بازداری نسبی در نظر گرفته شد (Salehi Sourmaghi
).et al., 2014

بررسی قابلیت ضدمیکروبی اسانس بذر گشنیز
استاندارد  ۰/۵مک فارلند

برای تهیه مﺤلول استاندارد  ۶/۵مک فارلند ،بهمنظور مقایسه با
سوسپانسیون میکروبی از مﺤلول اسید سولفوریک  1درصد و کلرور
باریم  1/1۱۵درصد استفاده شد .در این روش کدورت مﺤلول
استاندارد با استفاده از اندازهگیری جذب در طول موج  ۰۰۶نانومتر
مشخص شد .میزان جذب مﺤلول در این طول موج باید بین  ۶/۶۸تا
 ۶/1۰باشد .استاندارد  ۶/۵مک فارلند کدورتی معادل با یک
سوسپانسیون میکروبی حاوی  1/۵ × 1۶۸ CFU/mlایجاد میکند
).(McFarland, 1907

تهیه سوسپانسیون میکروبی

به منظور تهیه سوسپانسیون میکروبی نیاز به کشت تازه از
گونههای باکتریایی میباشد .برای تهیه سوسپانسیون باکتریایی 2۹
ساعت قبل از انجام آزمایش از کشت ذخیره به مﺤیﻂ کشت مولر
هینتون براث تلقیح گردید و به مدت  1۸ساعت در دمای  ۰۱درجه
سانتیگراد گرمخانهگذاری شد (Alizadeh Behbahani and Imani

).Fooladi, 2018
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تعیین حداقل غلظت بازدارندگی از رشد )(MIC

1

برای بهدست آوردن حداقل غلظت بازدارندگی اسانس علیه
باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا ،از
روش رقتسازی استفاده شد .رقتسازی نمونه به شکل متوالی در
میکروپلیت  ۱۰خانهای ،که با کمک مﺤیﻂ کشت مولر هینتون آگار پر
شده بود ،انجام شد .رقتهای نمونه از  ۶/2۵-12۸میلیگرم بر
میلیلیتر ،با کمک  ۶/۵میلیلیتر توئین ۸۶و مﺤیﻂ کشت تهیه شد.
رقتسازی به روش میکرودایلوشن انجام شد .به اینصورت که در
چاهک اول میکروپلیت  ۱۰خانهای 1۵۶ ،میکرولیتر از رقت 12۸
میلیگرم بر میلیلیتر اضافه ،سپس در تمام چاهکها (بهجز چاهک
اول)  ۵۶میکرولیتر مﺤیﻂ کشت افزوده ،در ادامه از چاهک اول ۵۶
میکرولیتر به چاهک دوم انتقال داده و رقت  ۰۹میلیگرم بر میلیلیتر
درست شد .بقیه رقتها نیز به همین صورت تهیه گردید (Ijaz
) .Hussain et al., 2008در نهایت  1۶میکرولیتر سوسپانسیون
میکروبی ( )1.5×108 CFU/mlدر هر چاهک اضافه و میکروپلیت در
دمای  ۰۱درجه سانتیگراد به مدت  1۸ساعت در گرمخانه قرار داده
شد .بعد از طی  1۸ساعت 2۶ ،میکرولیتر معرف تری فنیل تترازولیوم
کلراید ۵ 2درصد به هر یک از چاهکهای پلیت  ۱۰خانهای افزوده و
به مدت  ۰۶دقیقه مجددا در دمای  ۰۱درجه سانتیگراد،
گرمخانهگذاری شد .پس از گذشت  ۰۶دقیقه ،اولین غلظتی که درآن
رشد میکروبی روی نداده و رنگ قرمز تشکیل نشده بود ،بهعنوان
 MICگزارش شد ).(Alizadeh Behbahani et al.,2019
تعیین حداقل غلظت باکتریکشی )(MBC

3

برای تعیین حداقل غلظت باکتریکشی اسانس علیه
استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا 2۶ ،میکرولیتر از
تمام چاهکهایی که در تست  MICرشد نکرده و فاقد رنگ قرمز
بودند ،روی مﺤیﻂ کشت مولر هینتون آگار ،کشت سﻄﺤی داده و
تﺤت شرایﻂ مناسب با باکتری ( ۰۱درجه سانتیگراد به مدت 1۸
ساعت) ،گرمخانهگذاری شد .رقتی بهعنوان  MBCانتخاب شد ،که
هیچگونه رشدی در آن مشاهده نشده بود (Alizadeh Behbahani

).et al.,2019

تجزیه و تحلیل آماری دادهها

آنالیز واریانس نتایج آزمونها در طرح کامال تصادفی و مقایسه
میانگین توسﻂ آزمون چنددامنهای دانکن و در سﻄح اطمینان
 p ≤0.05توسﻂ نرمافزار آماری  SPSSنسخه  ،1۰و رسم نمودار با
)1 Minimum Inhibitory Concentration (MIC
2 Triphenyltetrazolium chloride
)3 Minimum Bactericidal Concentration (MBC

نرمافزار  Excel 2013انجام گردید .کلیه آزمونها در دو تکرار انجام
شد.

نتایج و بحث
راندمان استخراج

راندمان استخراج اسانس به صورت تقسیم وزن اسانس (گرم) بر
وزن ماده خشک (گرم) ضربدر  1۶۶مﺤاسبه شد .راندمان استخراج
بذر گشنیز  ۶/۰۶۵درصد اندازهگیری شد ).(Tohidi et al., 2017
اندازهگیری مقدار ترکیبات فنول کل

میزان ترکیبات فنولی موجود در اسانس بذر گشنیز ۶/1۰1
میلیگرم اسید گالیک بر  1۶۶گرم ماده خشک بود .ترکیبات فنولی
دارای نقش آنتیاکسیدانی مهم بهعنوان یک مانع خوب در برابر
واکنشهای اکسیداتیو هستند .همبستگی مثبت میان مﺤتوای فنولی و
فعالیت آنتیاکسیدانی منابع طبیعی (گیاهی) ،توسﻂ بسیاری از
مﻄالعات نشان داده شده است (Kukic et al., 2008; Tohidi et
).al., 2017

در مﻄالعهای Neffati ،و همکاران ( ،)2۶1۶مﺤتوای فنولی
عصاره متانولی گشنیز تونسی را بررسی کردند .برای اندازهگیری میزان
ترکیبات فنولی کل از معرف فولین سیوکالتو استفاده شد .نتایج نشان
داد میزان ترکیبات فنولی کل عصاره گشنیز تونسی 1/۶۹ ،میلیگرم
اسید گالیک بر گرم ماده خشک اندازهگیری شد Wangensteen .و
همکاران در سال  ،2۶۶۹مﻄالعهای در مورد بررسی مﺤتوای فنولی
کل اسانس و عصاره اتیل استات بذر گشنیز انجام دادند .مﺤتوای
فنولی کل اسانس ۶/1۹ ،و برای عصاره بذر گشنیز  1/۱گرم اسید
گالیک بر  1۶۶گرم ماده گیاهی گزارش شد.
اندازهگیری قدرت رادیکال گیرندگی

برای مقایسه قدرت رادیکال گیرندگی اسانسها از فاکتور
که بیانگر غلظت موثر از نمونهها بوده و ظرفیت مهار ۵۶درصد،
 DPPHرا دارد ،استفاده شد .مقدار  IC50برای اسانس بذر گشنیز،
 ۰۶/۱۸1میلیگرم بر میلیلیتر بهدست آمد .آنتیاکسیدان BHT
فعالیت رادیکال گیرندگی باالتری نسبت به اسانس بذرگشنیز از خود
نشان داد ( ۶/۹1۶میلیگرم بر میلیلیتر) .با افزایش غلظت اسانس،
قدرت رادیکال گیرندگی آن نیز افزایش یافتGonzalez-Marrugo .
و همکاران ( )2۶1۸فعالیت آنتیاکسیدانی اسانس بذر گشنیز را مورد
بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد با افزایش غلظت اسانس ،درصد
رادیکال گیرندگی نیز افزایش یافت .در این تﺤقیق اثر آنتیاکسیدانی
اسانس بذر گشنیز به ترکیبات ،decanal ،n-decanol ،Linalool
 undecanal ،(E)-2-decenalو  nonaneنسبت داده شد .امیدی
IC50

غظنفری و همکاران  /بررسی ویژگیهای ضدباکتریایی ،آنتیاکسیدانی و پایداری اکسایشی468 ...

میرزائی و همکاران ( )1۰۱۱پژوهشی در ارتباط با بررسی فعالیت
آنتیاکسیدانی اسانس دانه گشنیز با روش مهار رادیکال آزاد DPPH
انجام دادند .نتایج نشان داد با افزایش غلظت اسانس دانه گشنیز،
درصد مهار کنندگی رادیکال  DPPHافزایش یافت.
اندازهگیری پایداری اکسایشی روغن سویا تیمار شده با
اسانس بذر گشنیز

بررسی نتایج نشان داد ،اسانس بذر گشنیز در مقایسه با روغن
سویا بدون آنتیاکسیدان منجر به افزایش پایداری اکسایشی روغن
شده بود .پایداری اکسایشی روغن سویا تیمار شده با اسانس بذر
گشنیز  ۵/1۱ساعت اندازهگیری شد .نمونه شاهد (روغن سویا
تصفیهشده عاری از آنتیاکسیدان) دارای پایینترین زمان القا (۹/۰
ساعت) و آنتیاکسیدان سنتزی  BHTدارای باالترین زمان القا (۰/1

ساعت) بود Yagci .و همکاران ( )2۶12اثر آنتیاکسیدانی اسانس
آویشن زوفایی را در پایداری اکسایشی روغن پالم و روغن ذرت
بررسی کردند .نتایج نشان داد در هر دو روغن افزودن اسانس آویشن،
مدت زمان پایداری اکسایشی روغنها را در مقایسه با روغن پالم و
ذرت بدون آنتیاکسیدان (کنترل منفی) افزایش داده بود ،بهطوریکه
با افزایش غلظت اسانس مدت زمان پایداری حرارتی روغنها نیز
افزایش یافته بود Rezaie .و همکاران ( )2۶1۵اثر اسانس پوست بنه
در پایداری اکسایشی روغن آفتابگردان تصفیه شده را بررسی کردند.
در این مﻄالعه از  BHTو آلفا توکوفرول بهعنوان کنترل استفاده شد.
زمان القا برای روغن آفتابگردان بدون آنتیاکسیدان  1/۱۰ساعت
مشاهده شد Pf .برای اسانس BHT ،و آلفا توکوفرول بهترتیب ،۶/۱1
 2/۰۶و  ۰/2حاصل شد.

جدول  -1نتایج راندمان استخراج ،ترکیبات فنول کل ،قدرت رادیکال گیرندگی و پایداری اکسایشی روغن سویا تیمار شده با اسانس بذر گشنیز
نمونهها

Yield %

)TPC (mg GAE/100g

اسانس بذر گشنیز

۶/۰۶۵±۶/۶1۰
_
_

۶/1۰1±۶/۶۶۵
_
_

BHT

روغن سویا

اندازهگیری اندیس پراکسید روغن سویا تیمار شده با
اسانس بذر گشنیز

اندیس پراکسید در طول دوره نگهداری در دمای  ۰۶درجه
سانتیگراد تا پایان روز هشتم در تمامی نمونهها افزایش یافت .که
علت این موضوع حضور ترکیبات ناپایدار است که مستعد اکسیداسیون
هستند .اندیس پراکسید نمونه شاهد که عاری از آنتیاکسیدان بود ،تا
پایان روز هشتم به باالترین سﻄح خود رسید .کمترین مقدار پراکسید
برای آنتیاکسیدان سنتزی  BHTمشاهده شد.

)IC50 (mg/ml
a

۰۶/۱۸1±۶/۶۶۸
۶/۹1۶±۶/۶۶2b
_

)OSI (h
b

۵/1۱±۶/۶2۸
۰/1۶±۶/۶۹2a
۹/۰۶±۶/2۸2c

 Sadeghiو همکاران ( )2۶1۵پایداری اکسایشی روغن سویا را
با کمک اسانس چویر بررسی کردند .نتایج نشان داد با افزایش غلظت
اسانس در روغن سویا ،اندیس پراکسید کاهش یافته بود.
 Farahmandfarو همکاران ( ،)2۶1۸پژوهشی در ارتباط با کاربرد
اسانس بهلیمو در پایداری اکسایشی روغن آفتابگردان انجام دادند.
نتایج نشان داد با افزایش غلظت اسانس در روغن آفتابگرادن ،اندیس
پراکسید کاهش یافته بود .روغن حاوی اسانس بهلیمو نتایج بهتری در
مقایسه با  BHTاز خود نشان داد.

شکل  -1اندازهگیری اندیس پراکسید اسانس بذر گشنیز
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آزمونهای میکروبی
تعیین حداقل غلظت بازدارندگی از رشد )(MIC

حداقل غلظت بازدارندگی از رشد اسانس بذر گشنیز علیه
باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا
بهترتیب  ۰2و  ۰۹میلیگرم بر میلیلیتر بهدست آمد .طبق نتایج
حاصل از بررسی حداقل غلظت بازدارندگی از رشد ،باالترین فعالیت
اسانس بذر گشنیز علیه استافیلوکوکوس اورئوس با کمترین مقادیر
 MICمشاهده شد ،که نشاندهنده حساسیت بیشتر این باکتری به
اسانس بذر گشنیز میباشد .رشد باکتری گرم مثبت نسبت به باکتری
گرم منفی در غلظتهای کمتری از اسانس متوقف شده بود ،بنابراین
میتوان نتیجه گرفت باکتری گرم مثبت حساسیت بیشتری نسبت به
اسانس بذر گشنیز در مقایسه با باکتری گرم منفی دارد .این امر به
تفاوت در ساختار دیواره سلولی باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی
نسبت داده میشود .این موضوع با نتایج تﺤقیق ایجاز حسین و
همکاران ( Karakaya ،)2۶۶۸و همکاران ( )2۶12و  Goldbeckو
همکاران ( )2۶1۹مﻄابقت داشت .غشا خارجی باکتریهای گرم منفی
دارای سﻄﺤی هیدروفیلیک بوده که از نفوذ ترکیبات آبگریز جلوگیری
میکند ) (Rivera Calo et al., 2015در حالیکه انتهای لیپوفیلیک،
اسید لیپوتئیکوئیک غشا سلولی باکتریهای گرم مثبت ،نفوذ ترکیبات
آبگریزی مانند اسانس را تسهیل بخشیده ،که منجر به حساسیت
بیشتر این باکتریها به ترکیبات ضدمیکروبی میگردد (Karakaya
) .et al., 2012برومند و همکاران ( )1۰۸۱اثر ضدمیکروبی اسانس
دانه گشنیز را بر روی سه میکروارگانیسم بیماریزا غذایی شامل
استافیلوکوکوس اورئوس ،اشرشیا کلی و سالمونال تیفیموریوم بررسی
کردند .در این تﺤقیق از آزمایش حساسیت رقت در مﺤیﻂ مایع و
مﺤیﻂ کشتهای مولرهینتون آگار و براث استفاده شد .نتایج نشان داد

که استافیلوکوکوس اورئوس حساسترین و سالمونال تیفیموریوم
مقاومترین باکتری به این اسانس بود Espina .و همکاران ()2۶11
مﻄالعهای درمورد اثر سه اسانس از مرکبات تجاری (پرتقال ،لیمو و
نارنگی) روی تعدادی از میکروارگانیسم بیماریزا و عامل فساد مواد
غذایی انجام دادند .نتایج نشان داد ،در تست  MICاسانس نارنگی اثر
ضدمیکروبی قوی روی هر سه بیماریزا گرم منفی داشت ،در
صورتیکه اسانسهای پرتقال و لیمو هیچگونه اثر بازدارندگی از رشد
روی این سه باکتری نداشتند .هر سه اسانس با کمترین غلظت MIC
تاثیر ضدمیکروبی قوی روی باکتری گرممثبت مورد آزمون از خود
نشان دادند.
تعیین حداقل غلظت باکتریکشی )(MBC

حداقل غلظت کشندگی اسانس بذر گشنیز علیه استافیلوکوکوس
اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا ،بهترتیب  ۰۹و  12۸میلیگرم بر
میلیلیتر حاصل گردید .در آزمون حداقل غلظتکشندگی ،کمترین
مقدار  MBCکه بیانگر حساسیت بیشتر باکتری به ماده ضدمیکروبی
است ،برای استافیلوکوکوس اورئوس بهدست آمد .همچنین
سودوموناس آئروژینوزا ،باکتری مقاوم به اسانس بذر گشنیز بود ،چرا
که بیشترین مقدار  MBCرا بهخود اختصاص داد Ijaz Hussain .و
همکاران ( )2۶۶۸اثر ضدمیکروبی اسانس ریﺤان را روی چهار سوش
باکتری متشکل از دو باکتری گرم مثبت ،دو باکتری گرم منفی و پنج
گونه قارچی بررسی کردند .نتایج تستهای ضدمیکروبی نشان داد
باکتریهای گرم مثبت حساسترین میکروارگانیسم به اسانس ریﺤان
و مقاومترین میکروارگانیسم به این اسانس ،موکور موکدو گزارش شد.

جدول  -2نتایج آزمونهای میکروبی اسانس بذر گشنیز
اسانس بذر گشنیز
باکتریها

استافیلوکوکوس اورئوس
سودوموناس آئروژینوزا

شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس

اسانسها از ترکیباتی با وزن مولکولی پایین تشکیل شدهاند و
شیمی هر ترکیب اسانس تاثیر زیادی بر خصوصیات آن دارد .شرایﻂ
رشد و فصل برداشت گیاه روی بازده و مﺤتوای اسانس تاثیر میگذارد
) .(Tahlan, 2014در مجموع  ۵۶ترکیب ( ۱۸/2درصد) در اسانس
بذر گشنیز شناسایی شد .بیشترین ترکیب تشکیلدهنده اسانس بذر
گشنیز ،لینالول بود که با نتایج تﺤقیق  Kosarو همکاران (،)2۶۶۵
 Salehi Sourmaghiو همکاران ( )2۶1۹و امیدی میرزائی و

)MIC (mg/ml

)MBC (mg/ml

۰2
۰۹

۰۹
12۸

همکاران ( )1۰۱۱مﻄابقت میکرد .میزان مونوترپنهای اکسیژنه و
مونوترپنهای هیدروکربنه موجود در اسانس به ترتیب  ۵1/۱درصد و
 1۶/۰درصد مشاهده شد.
امیدی میرزائی و همکاران ( )1۰۱۱با کمک  GC-MSبه آنالیز
ترکیبات شیمیایی اسانس بذر گشنیز پرداختند .گزارش آنها حاکی از
وجود  ۱۰/۱۵درصد لینالول در اسانس بذر گشنیز بود .در تﺤقیقی که
 Salehi Sourmaghiو همکاران ( )2۶1۹در شناسایی ترکیبات بذر
گشنیز انجام دادند ،درصد لینالول موجود در اسانس بذر گشنیز را
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.کردند

 درصد گزارش۱۶/۱۵  درصد و میزان مونوترپنهای اکسیژنه را۰۰/2۱

 ترکیبات شیمیایی اسانس بذر گشنیز-3 جدول
درصد

)زمان بازداری (دقیقه

ترکیب

ردیف

۶/۸
۰/۱
۶/1
۶/۹
۶/2
۶/1
۶/2
۶/1
۶/2
۰/۸
۶/۵
۶/۹
۶/۰
۶/۱
1/۵
۶/۰
۵
۶/2
۶/2
۶/1
1/۸
۶/۵
۱
1
۹۱
۶/1
۶/1
۶/1
۶/1
۶/۰
۶/2
1/۱
1/۵
۶/۵
1/۵
۶/۸

۹/۶۱
۹/۰۰
۹/۹۶
۹/۱۶
۹/۱۸
۵/۰۱
۰/۵۶
۰/۱۰
۱/۶۱
۱/۰۰
۱/۱۹
۱/۸۱
۸/21
۸/۰۵
۸/۵۶
۸/۱۹
۱/۶۱
۱/2۶
۱/۰2
۱/۵2
۱/۱۸
۱/۸۱
1۶/۱۰
11/۹1
11/۸۰
1۰/11
۰1/۵1
1۰/۰۶
1۰/۱۰
1۰/۱۰
1۹/1۶
1۹/2۱
1۹/۵2
1۹/۱۱
1۵/۵۸
1۵/۱۶

cis-1-ethyl-3-methyl-Cyclopentane

1

Octane

2

3-Chlorohexane

3

propyl-Cyclopentane

4

ethyl-Cyclohexane

۵

2,5-dimethyl-Heptane

6

Heptanal

7

3-ethyl-2-methyl-Heptane

8

β-Thujene

9

α-Pinene

1۰

Camphene

11

5-methyl-Nonane

12

3-methyl-Nonane

13

β-Phellandrene

14

β-Pinene

1۵

β-Myrcene

16

Decane

17

Octanal

18

3-Carene

19

α-Terpinene

2۰

M-Cymene

21

D-Limonene

22

Terpinolene

23

1-Octanol

24

Linalool

2۵

5-methyl-Undecane

26

3-methyl-Undecane

27

1-Nonanol

28

Borneol

29

Terpinen-4-ol

3۰

butyl-Cyclohexane

31

Dodecane

32

Decanal

33

Citronellol

34

Geraniol

3۵

(E)-2-Decenal

36
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37

2-butyl-,Cyclohexanol

38

1-Decanol

39

Estragole

4۰

Undecanal

41

Myrtenyl acetate

42

Citronellyl valerate

43

2-Undecenal

44

Geranyl acetate

4۵

Tetradecane

46

Dodecanal

47

Caryophyllene

48

2-Dodecenal

49

Hexadecane

۵۰

(E)-2-Tetradecenal

1۵/۱۰
1۰/۶۵
1۰/۵2
1۰/۱2
1۱/۰2
1۱/۸2
1۸/2۹
1۸/۵۰
1۸/۱2
1۱/21
1۱/۵۵
2۶/۵۶
2۰/۶۸
2۹/۵۸

Monoterpenes hydrocarbons
Monoterpenes oxygenated
Sesquiterpenes hydrocarbons
Total

نتیجهگیری
مونوترپنهای اکسیژنه ( ۵1/۱درصد) که در راس آنها لینالول
( ۹۱درصد) بود ،بخش عمده اسانس بذر گشنیز را تشکیل میداد.
اسانسهایی که درصد ترکیبات اکسیژنه بیشتری دارند از لﺤاظ ایجاد
عﻄر ،بوی قوی و همچنین از لﺤاظ قدرت ضدمیکروبی و
آنتیاکسیدانی اهمیت باالتری نسبت به سایر ترکیبات دارند ،در نتیجه
اسانسهای با ارزشتری مﺤسوب میشوند .تجزیه و تﺤلیل نتایج
آزمونهای میکروبی نشان داد ،اسانس بذر گشنیز اثر معنیداری
( )P<0.05علیه باکتری گرم مثبت مورد مﻄالعه داشت ،بهطوریکه
اسانس بذر گشنیز حتی در غلظتهای پایین ،رشد استافیلوکوکوس

۶/1
۶/۰
۶/2
۶/2
۶/1
۶/1
۶/1
۰
۶/۹
۶/2
۶/2
1/۰
۶/1
۶/1
1۶/۰
۵1/۱
۶/2
۱۸/2

اورئوس را مهار کرده بود .این اسانس فعالیت آنتیاکسیدانی خوبی در
پایداری اکسایشی روغن سویا داشت .اسانس بذر گشنیز به عنوان یک
ترکیب آنتیاکسیدانی توانسته بود پایداری اکسایشی روغن سویا را در
شرایﻂ تشدید کننده اکسیداسیون افزایش دهد.
تشکر و قدردانی

نویسندگان مقاله بر خود الزم میدانند که از موسسه پژوهشی
علوم و صنایع غذایی مشهد و کارخانه روغن نباتی سهگل خراسان ،به
دلیل مساعدتهایی جهت انجام این پژوهش صمیمانه تشکر و
قدردانی نمایند.
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Introduction: One of the most important challenges facing medical science is infectious diseases and poisoning,
which in turn increases the production and consumption of new and common antibiotics. With theover use of common
antibiotics, we are witnessing the spread of antibiotic-resistant microbial species, which makes the treatment of
infectious diseases long and costly. Natural compounds of plant origin (essential oils and extracts) have been used to
kill or at least prevent the growth of pathogenic microorganisms. These compounds, which are naturally present in plant
tissues, are probably produced as part of their defense mechanisms against microbial invasion. Plant-based
antimicrobials have therapeutic potential and are not only effective in treating infectious diseases, but also reduce the
large number of side effects that are often associated with synthetic antimicrobials. Essential oils are complex mixtures
of volatile, aromatic, low molecular weight and hydrophobic compounds present in various parts of aromatic plants,
including leaves, flowers, seeds, sprouts and shoots. Among these plants, we can mention the coriander plant. Coriander
(Coriandrum sativum L.) is an annual, herbaceous, aromatic plant belonging to the Apiaceae family. Coriander has a
long history of nutritional and therapeutic use. This plant is a rich source of aromatic compounds and essential oils that
have antibacterial, antifungal and antioxidant effects and is used in the preparation of various foods as a spice.
1

Materials and Methods: The tested coriander seeds were obtained from Khorasan Razavi province, Mashhad city.
Antioxidant-free soybean oil was obtained from the Seh Gol Khorasan vegetable oil factory. Total phenolic content
(TPC), Radical scavenging ability (DPPH assay), Oxidative stability index (OSI), Peroxide value (PV), Minimum
inhibitory concentration (MIC) and Minimum bactericidal concentration (MBC) of essential oil were measured on a
number of bacteria causing infection and food poisoning. The compositions of essential oils were identified by Gas
Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS).
Results and Discussion: Most of the constituents of coriander seed essential oil were oxygen monoterpene
compounds. Essential oils that have a higher percentage of oxygenated compounds are more important than other
compounds in terms of aroma, strong odor, as well as antimicrobial and antioxidant power, so they are considered more
valuable essential oils. Analysis of microbial test results showed that coriander seed essential oil had a relatively strong
and good effect against the studied Gram-positive bacteria, so that the essential oil inhibited the growth of
Staphylococcus aureus even at low concentrations. This essential oil had good antioxidant activity in the thermal
stability of soybean oil. Coriander seed essential oil as an antioxidant compound was able to increase the oxidative
stability of soybean oil under oxidative acceleration conditions. The results showed that total phenolic compounds were
0.161 mg GAE/100g, IC50 for essential oil was 30.981 mg/ml and thermal stability of soybean oil treated with coriander
seed essential oil was 5.17 h. The results of microbial tests showed that Gram-positive bacteria was more sensitive to
Coriander seed oil than Gram-negative bacteria. The most important constituents of coriander seed essential oil were
Linalool (49%), Terpinolene (7%) and α-Pinene (6.8%).
Keywords: Coriander, Minimum Bactericidal Concentration, Radical scavenging ability, and Oil oxidative stability.
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