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عرضـه ونگهـداري تولید،عرصهدرچشمگیرپیشرفترغمعلی

درافزونــیروزاهمیــتغــذاییمــوادســالمتموضــوعموادغــذایی،
درآنکیفیـت وغـذایی مـاده ایمنـی حفـظ دارد. عمـومی شتبهدا

مصـرف ازناشیهايبیماريار مهم است. یبسامريماندگاريدوره
. رودمـی شماربهاساسیمشکلیکدنیاجايهمهدرآلودهغذاهاي

اسـتفاده باغذاییمواديزابیماريعوامل حذفیاکاهشبهنیازلذا
درمــانیخــواص).1اســت (وسمحســکــامالً جدیــدهــايروشاز

سنتیطبکه ي. به طوراستبودهبشرتوجهمورددیربازازگیاهان
هـا بیماريازپیشگیريگاهیودردکنترلودرمانهايپایهازیکی
وهـا اسـانس ضدمیکروبیفعالیتاثباتازيزیادزمان).1-3(است

فـزایش ااخیـر يهـا سالدراما؛استشدهيسپرگیاهیيهاعصاره
مطالعاتيسرگیرازسببسبزگراییفرآیندتوسعهبههايمندعالقه

).4-6و3و1شـده اسـت (  مـواد ایـن باارتباطدرعلمیهايبررسیو
هـاي عفونـت کنتـرل مهـم هـاي راهازیکـی طبیعیهايبیوتیکآنتی

بـه دیربـاز ازکـه اسـت دامـی ايفـرآورده شـیر ). 1است (میکروبی
گرفتـه قـرار بشـر اسـتفاده مـورد ارزشبـا ولکامغذايیکعنوان
مـورد بیولوژیکیواصلیترکیباتکلیهبودندارابهتوجهباواست

ازیکـی است.غذاترینکاملانسانیهاياندامنگهداريورشدنیاز
گرفتـه قـرار توجـه مـورد اخیراًکهطرفدارپربسیارلبنیمحصوالت

وهـا میوهها،دهندهطعمنیالهجمازهستند. دارطعمشیرهاياست؛ 
زمـان مـدت افزایشباعثطعمایجادبرعالوهکهاست آنهاعصاره

ي رهایشـ شود.میآنهاضدمیکروبیترکیباتعلتبهشیرماندگاري
دررایـ ز. هسـتند ی سني هاگروهتمامي برای سالمی دنینوشدار،طعم

؛کنـد یموردهبرآرانیریشي غذاهاخوردنبهفردازینکهحالنیع
ن یا).7د (دهنیمشیافزاراگریدي مغذموادریساومیکلسافتیدر
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عصاره آبی پوست پرتقـال و  یکروبین اثر ضدمییمطالعه به منظور تع
دار انجام شد.اثر آن بر مدت زمان ماندگاري شیرطعم

بررسیروش
شناسـی  آزمایشـگاه میکـروب  در یلـ یتحل–یفین مطالعه توصـ یا

انجام شد.1392سال درسازي رازي یقات واکسن و سرمسسه تحقؤم
زمسـتان فصـل دررامسـر مرکباتمرکزازسانگینالگونهپرتقال

دروجداسـازي آنپوسـت ن شسـته شـد. سـپس    یو با نرمال سالتهیه
ونیماسراسـ روشبـا پرتقالپوستیآبعصارهگردید.خشکسایه

پــودرگـرم 35زا. شـد تهیـه دارویــیگیاهـان پژوهشـکده مرکـز در
روشبـه سـاعت 6مدتبهمقطرآبلیترمیلی300وپرتقالپوست

زمـان مـدت گذشـت ازپسد.یگردانجامگیريعصارهماسراسیون
pHبـا نمونـه pHآنازپـس مد. آدستبهمحلوللیترمیلی100الزم

یمنفـ يبـا دمـا  سردخانهدروشدگیرياندازهسوئیس)(ساختمتر
شد.ينگهداراستفادهزمانتاگراد یدرجه سانت20

ــت ــوفیلیزهکش ــوس لی ــتافیلوکوکوس اورئ )،RTCC=1889(اس
)RTCC=142(کاندیـدا آلبیکـانس  و)RTCC=2325(اشریشیاکلی

وواکســنسســهؤمشناســیمیکــروببخــشمیکروبــیکلکســیوناز
د.یگردتهیهکرج يرازسازيسرم

بـه گیـري عصـاره مرحلـه ازآمـده دسـت هبمحلوللیترمیلی100
پلیـت درفـوق محلـول ازلیترمیلیکیسپسشد.رقیق1:10نسبت

قــرارآندروناســتریلبالنــکهــايدیســکوشــد ریختــهاسـتریل 
دیسک،درعصارهشدنجذبوساعت24گذشتازپسگرفت.

مـاده میـزان د. یـ گرداستفادهیکروبیضدمتیفعالنییتعيبراآنهااز
هالـه قطـر کـه آنجـا از. بـود mg/ml35هـا دیسـک درموجودموثر

ازاسـتفاده نتیجـه در؛ بـود کوچـک اسـتفاده موردغلظتحاصل از 
رسید.نمینظربهمنطقیترپائینهايغلظت
محـیط دردیسـک انتشـار روشبـا ضدمیکروبیفعالیتیابیارز

BHIمتريمیلی6کاغذيهايدیسکازاستفادهباوآلمان)(مرك
انجـام  هینتـون مـولر مایعکشتمحیطدربازدارندهتغلظحداقلو

بـا میکروبـی سوسپانسـیون تهیـه ازپـس دیسکانتشارروشردشد.
ها با سوآپ استریل آغشـته بـه سوسپانسـیون    پلیت،106معادلغلظت

یعصاره آبـ g/ml035/0میکروبی تلقیح و سپس دیسکی که حاوي 
محـیط  ر شـعله روي پوست پرتقال بود توسط پنس استریل و در کنـا 

يدمـا درسـاعت 24تـا 18مـدت بهBHIپلیت. کشت قرار گرفت
72تـا 48مـدت بـه SDAپلیتوباکتريبرايگرادسانتیدرجه37

پـس .شدنگهداريقارچبرايگرادسانتیدرجه25يدمادرساعت
کــولیسبــارشــدعــدمهــايهالــهقطــرالزم،زمــانشــدنســپرياز

وگردیـد اسـتفاده لولهروشازMICسنجشيبرا.شدگیرياندازه
مـوثره مـاده لیتـر میلیبرگرم17/0حاويکهعصارهازلیترمیلینیم
سـپس وترکیبهینتونمولرمایعکشتمحیطلیترمیلی5/4در؛بود

واشریشــــیاکلیازاعــــممیکروبــــیسوسپانســــیونمیکــــرون50
ــتافیلوکوکوس اورئــوس  ــهاس ــد.اضــافهآنب يبــراآنازبعــدش

5/2بـه وشـد  برداشـته سوسپانسـیون ایـن ازلیترمیلی5/2سازيرقیق
وشـد افزوده؛داشتقرار2شمارهلولهدرکهکشتمحیطلیترمیلی
وبررسـی بـراي هـا لولهسپسیافت.ادامه10شمارهلولهتارونداین

يبا دمـا انکوباتوردرمیکروارگانیسمرشدبرايمناسبمحیطایجاد
تمام.ندشدگذاريگرمخانهساعت24مدتبهگرادسانتیدرجه37
نیـز کاندیدا آلبیکانسقارچمورددرشدهذکرترتیببهمراحلاین

بـود SDBاستفادهموردکشتمحیطکهتفاوتاینباد. یانجام گرد
گذاريخانهمگرگرادسانتیدرجه25دمايدرساعت72مدتبهو

.شدتعیینMICومشخصهالولهکدورتحسببرنتایجد. یگرد
ریشـ ازتریلیلیم10: عصارهيحاوریشدريولوژیکروبیمآزمون

ختـه یرشیآزمالولهدرونلیاسترکامالًًطیشرادرراعصارهيحاو
ابتـدا منظـور نیايبراشد.شمارشيباکتريهاسلولتعدادسپسو
شد.يسازرقتریزبیترتبهنمونهاز

مقطـر آبتـر یلیلیم9يحاودربستهشیآزمالولهعدد10الف)
ــ ــرمای ــوژیزیفس ــتررايول ــودلیاس ــهم و ینم ــالول ــازه ــاکی 10ت

نمونهازب)شد.دادهقرارياجالولهدرونبیترتبهويگذارشماره
شـد. منتقـل کیشمارهلولهبهلیاسترطیشرادرتریلیلیمکیهیاول
کنواختیکامال10ً-1رقتتاشدخلوطمکامالًاوللولهيمحتوج)

يبعـد لولـه بـه لیاسـتر طیشـرا درآنازتریلیلیمکیسپسگردد.
تـا شدتکراريبعديهالولهيبرابیترتبهقبلمرحلهد)شد.منتقل
ینـ یمعحجـم کـدام هـر هـا رقتتمامازه)آمد.دستبه10-10رقت

رايم. بیکردمنتقلدجامکشتطیمحتیپلدوبهراتر)یلیلیم5/0(
کـه يالولهازاشریشیاکلیواستافیلوکوکوس اورئوسآزمونانجام
تــریلیلــیممینــوعصــارهوریشــمخلــوطتــریلیلــیم10يحــاو

دســـتگاهبـــاينـــورجـــذبســـنجشروش(بـــهســـمیکروارگانیم
،اشریشــــــیاکلیســــــمیکروارگانیمزانیــــــماســــــپکتروفوتومتر،

لولـه درتـر یلیلیم5/0؛ بود)CFU/ml106استافیلوکوکوس اورئوس
ختـه یر)لیاسترمقطرآبتریلیلیم5/4يمحتو(کیشمارهشیآزما

برداشتهتریلیلیم5/0ک،یشمارهلولهازسپسشد. مخلوطکامالًو
ختـه یربـود؛ لیاسترمقطرآبتریلیلیم5/4يحاوکهدوملولهدرو

ــهشــد و  ــاب ــترتنی ــهآنرقــتبی ــهد.یرســ10-2ب ــترتنیهمــب بی
شد.رسانده10-10رقتبه10شمارهلولهتاوافتیادامهيسازرقت

طیمحـ درراترمحلـول یلیلـ یم5/0لولـه هـر ازمراحـل نیـ اپایاندر
هـا آزمـون د.یـ گردشمارشهاسمیکروارگانیموختهیرTSAکشت

حیتلقـ ازپسهفتهکیوساعت72و6،12،24،48صفر،زماندر
کاندیــدا آلبیکــانسقــارچمــورددرشــد.انجــامهــاســمیکروارگانیم

د؛یـ انجـام گرد ییایباکترآزموندرشدهذکرمراحلهمانندآزمون
درهـا تیـ پلوSDAاسـتفاده، مـورد کشـت طیمحکهتفاوتنیابا
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ــاســاعت48مــدتبــهگــراد یســانتدرجــه25يدمــا هفتــهکیــت
لیتشـک ياواحـده تعـداد صـورت بـه جید. نتانشديگذارگرمخانه

شد.انیبفرآوردهتریلیلیمایگرمدریکلندهنده
1527شـماره بـه رانیـ ایملاستانداردمطابقییایمیشيهاآزمون
طعـم شاملهانمونهحسیهايویژگیبرخیاینبرعالوهانجام شد.

روشبـا 2442اسـتاندارد بـا مطـابق کلـی پذیرشورنگبو،مزه،و
شـد. ارزیـابی حسـی ارزشـیابی فرمباابقمطواينقطهپنجهدونیک

فواصلدرگرفت.قرارابانیارزاریاختدرسازيازآمادهپسهانمونه
دادهقـرار ارشـان یاختدرکهراياپرسشنامهابانیارزها،نمونهیبررس
دهنـده نشـان کیـ عـدد آزمـون نیـ ادرکردنـد. لیـ تکم؛بـود شده

دهنــده نشــان5عـدد وابیــارزتوسـط شــدهدادهازیـ امتنیتــرنییپـا 
بود.ازیامتنیباالتر

GLMه یــو روSAS-9.1يافـزار آمـار  هـا بـا اسـتفاده از نــرم   داده

وانسیـ وارلیـ تحلروشبـا هانیانگیمسهیمقال شدند. یه و تحلیتجز
کمتـر از يداریمعنـ سـطح دردانکـن آزمـون توسطیزوجسهیمقا
شد.انجامسیواللکایکروسروشبایحسيهادادهزیآنالو05/0

هایافته
رويبـــرآبـــیعصـــاره،دیفیـــوژندیســـکآزمـــونبـــا روش 

ــم ــاي میکروارگانیس ــوس ه ــتافیلوکوکوس اورئ ــیاکلی، اس و اشریش
ــداآلبیکانس ــود.  کاندی ــذار ب ــتریناثرگ ــربیش ــراث ــدا رويب کاندی

)mm11/7(اشریشیاکلیرويبراثرکمترینو)mm50(آلبیکانس
)کی(جدول شدمشاهده

نیـز ،يسـاز رقـت روشبـه یبازدارنـدگ غلظـت حداقلبا روش 
اسـتافیلوکوکوس اورئـوس  وکاندیدا آلبیکانسرويبراثربیشترین

)g/ml002/0 (ــرینو ــرکمت ــراث ــیاکلیرويب ) g/ml015/0(اشریش
پوست پرتقـال  یآبعصارهیکروبیضدماثرک).ین شد (جدول ییتع

بـــود اشریشـــیاکلیازشـــتریباســـتافیلوکوکوس اورئـــوسيروبـــر 
)01/0P<.(

هیـ اولتعـداد ،اشریشـیاکلی وی آبـ عصـاره ر،یشـ حاويماریتدر
بـه 106ازهفتهکیزمانطولدرجیتدربهی حیتلقسمیکروارگانیم

103CFU/mlی حیتلقاشریشیاکلیزینکنترلنمونهدرافت.یکاهش
وشیافـزا CFU/ml1010تـا سـاعت 24مـدت ی طCFU/ml106از

ــمــدتی طــســپس درجــه37(ونیانکوباســي دمــادروهفتــهکی
تعـداد نیانگیمماند.ی باقثابتCFU/ml1010آنتعدادگراد)یسانت

پرتقالپوستیآبعصارهازشتریبکنترلگروهدرهاسمیکروارگانیم
کنتـرل نمونـه نیـز گـراد یسـانت درجـه 4ي دمادربود (نمودار یک). 

رونــدعصــارهي حــاوي مارهــایتی و شــیافزارونــد) عصــارهبــدون(
).2دادند (نمودار نشانرای کاهش

دراستافیلوکوکوس اورئـوس وی آبعصارهر،یشي حاوماریتدر
CFU/ml106ازمیکروارگانیسـم تعـداد گراد،سانتیدرجه37دماي

24درCFU/ml102بـه سـپس وسـاعت 12ازپسCFU/ml104به
بـه هفتهکی یطنآازپسواعتس72تاآنثباتسپسوساعت

CFU/ml10اززیـ ن) عصـاره (بـدون  کنتـرل نمونـه درافت.یکاهش
CFU/ml106بــهســاعت24مــدتدرCFU/ml1010پــسودیرســ

ل غلظت بازدارندگی: میانگین قطر هاله عدم رشد و میانگین حداق1جدول 
)g/ml035/0عصاره آبی پوست پرتقال (باکتري

(mg/ml)میانگین حداقل غلظت بازدارندگی**متر)میانگین قطر هاله عدم رشد (میلی*

11/715اشریشیاکلی
06/292استافیلوکوکوس اورئوس

502آلبیکانسکاندیدا
ب با بزرگی عدد مندرج در جدول است.مقدار فعالیت ضدباکتریایی هر عصاره متناس*

است.میکروبی بهتر بر میکروارگانیسم دضاثر دهنده تر نشانعدد کوچک**

در پایان یک هفته(CFU/ml)ها و مخمر درصد فراوانی باکتري: 2جدول 
(CFU/ml)ها و مخمر درصد فراوانی باکتريماریت

کنترلگرادجه سانتیدر37گراددرجه سانتی25گراددرجه سانتی4
1×11010×103-1×103اشریشیاکلیعصاره آبی +شیر +

1×11010×101-1×103استافیلوکوکوس اورئوسعصاره آبی +شیر +
1×1010-1×1103×104کاندیدا آلبیکانسعصاره آبی +شیر +

وکوکوس اورئوساستافیل،اشریشیاکلیتعداداریو انحراف معنیانگیممقایسه: 3جدول
ي مختلف شیرهاتیماردر (CFU/ml)کاندیدا آلبیکانسو 

ارین و انحراف معیانگیمتیمار
کاندیدا آلبیکانساستافیلوکوکوس اورئوساشریشیاکلی

1080/9±1088/2*1063/2±1059/8*1098/3±1084/8*عصاره آبی
10113/1±10100/710113/1±10100/710113/1±10100/7کنترل

*05/0P<و 48، 24، 12، 6، 0هايمرتبه تکرار آزمایش در زمانل معرف دو در جدواعداد ذکر شده ؛ کنترلنسبت به گروهعصاره آبیگروه
است.گراد سانتیدرجه37و گرادسانتیدرجه4يساعت در دو دما72
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(نمودار یک).ماندثابتتعدادنیاهفتهکیتاازآن

و استافیلوکوکوس اورئوس،اشریشیاکلیتعداد لگاریتمی : 1نمودار
درجه 37و 25يدمادو بر حسب زمان در کاندیدا آلبیکانس

گرادیسانت

و استافیلوکوکوس اورئوس،اشریشیاکلیتعداد لگاریتمی :2ر نمودا
گرادیدرجه سانت4يبر حسب زمان در دماکاندیدا آلبیکانس

ــاولتعـــداد ــتافیلوکوکوس اورئـــوسهیـ ــه4يدمـــادراسـ درجـ
درکـه بـود بیـ ترتنیـ ابـه یآبـ عصارهيحاوماریتدرگرادیسانت

بـه سـاعت 24درسـپس کـاهش، CFU/ml104بهساعت12مدت
CFU/ml106 ،بهساعت48درCFU/ml105یطـ سـپس وشیافزا

CFU/ml103بـه وداشـت یرنزولیسـ دوبارههفتهکیتاساعت72

رونـد یقبلـ يمارهـا یتهمچـون زیـ نکنتـرل نمونـه درافـت. یکاهش 
م یبــودشــاهدهیــاولیحــیتلقســمیکروارگانیمتعــداددررا يصــعود

ل کنتـر گـروه بـا یآبعصارهدرهاسمیکروارگانیمتعداد).2(نمودار 
گـراد یسـانت درجـه 4يدمـا درنیهمچنـ . )>05/0P(تفاوت داشـت 

گـراد یسـانت درجه37يدماازکمتراستافیلوکوکوس اورئوستعداد
).2(جدول بود

کاندیــداآلبیکانسCFU/ml106یآبــعصــارهيحــاوارمــیتدر
یطـ سـپس وکـاهش CFU/ml105بـه سـاعت 12تـا هیـ اولیحیتلق
ریسمجدداًسپسوشیافزاCFU/ml106بهساعت48وساعت 24

کـاهش CFU/ml103بـه هفتـه کییطکهيطوربه.داشتینزول

ک).یمشاهده شد (نمودار يصعودریسکنترلنمونهدرافت.ی
وداشـت کـاهش مقدارياولیهساعت12درکاندیدا آلبیکانس

آنازپـس بـود.  محـیط بامیکروارگانیسمشدنسازگارعلته باین
درشـد.  مشـاهده نزولـی سـیر هفتـه یکازبعدوداشتییجزرشد

سـاعت 12تایآبعصارهيحاوماریتدرگراد،یسانتدرجه4يدما
شاهد راCFU/ml104بهCFU/ml106ازکاندیداآلبیکانسکاهش

وداشـت ير صـعود یسـ CFU/ml105تـا ساعت48تاسپسم. یبود
هفتـه کیازپسCFU/ml104بهوداشتینزولریسمجدداًسپس

بـر زمـان گذشـت بـا یقبلـ يهانمونههمچونکنترلنمونهدرد.یرس
تعــدادنیانگیــم). 2شــد (نمــودار افــزودههــاســمیکروارگانیمتعــداد

)یآب(عصارهماریتگروهازشتریبکنترلگروهدرهاسمیکروارگانیم
کـانس یلبآکاندیـدا تعدادکاهشدرپوست پرتقال یآبعصارهبود.

).3(جدول بودموثرکنترلگروهبهنسبت
درکـه بـود  pH=5/6و16/0یآبـ عصـاره يحـاو ماریتتهیدیاس

حسیهايیژگیوتمامیبراياست. استانداردشدهفیتعرمحدوده
وجـود  يداریمعنـ يآمـار اخـتالف ،یکلرشیپذورنگطعم،بو،

پوسـت  یآبـ عصـاره حـاوي شـیر کـه  ي). بـه طـور  >01/0Pداشت (
مـورد عصـاره بـدون شـیر بـا مقایسـه دراب یـ پرتقال توسط افراد ارز

نشد.واقعپذیرش
بحث

روشبـا آزمایشـگاهی شـرایط درمطالعـه ایـن نتـایج با توجه بـه  
رويبـر اثربیشتریندارايپرتقالپوستیآبعصاره،دیسکانتشار
دربـود. اشریشـیاکلی رويبـر اثرکمترینوکاندیداآلبیکانسقارچ
قـــارچرويبـــریآبـــعصـــارهاثـــربیشـــتریننیـــزMICروش

رويبـر اثرکمترینواستافیلوکوکوس اورئوسوکاندیداآلبیکانس
دارايمختلـف هـاي شرودرآبـی عصارهمشاهده شد.اشریشیاکلی

اسـت بـوده مطالعـه موردهايمیکروارگانیسمرويبرمشابهیتاثرا
مثبـت گـرم يهـا يبـاکتر رشـد عـدم هالـه قطـر دهـد ینشـان مـ  که

یمنفـ گـرم يهـا يبـاکتر ازتـر بـزرگ )استافیلوکوکوس اورئـوس (
یســلولوارهیـ دوجــودعلـت بــهتوانـد یمــکـه اســت)اشریشـیاکلی (

هـاي یافتـه بـا نتـایج ایـن .باشـد یمنفـ گـرم ياهيباکتردرترمیضخ
Kivance وAkgul بـر راپرتقـال پوستعصارهضدمیکروبیاثرکه

) و8(کردنـد بررسـی اشریشیاکلیواستافیلوکوکوس اورئوسروي
ضدمیکروبیاثربررسیبهکه) 9و همکاران (Kirbaslariمطالعهزین

دارد.ی؛ همخوانپرداختندپرتقالجملهازمیوهچندینعصاره
درریشــيهــاســمیکروارگانیمتعــدادنیانگیــمدر مطالعــه حاضــر 

دریآبـ عصـاره بود.)یآب(عصارهماریتگروهازشتریبکنترلگروه
همچنـین بـود. موثرکنترلگروهبهنسبتاشریشیاکلیتعدادکاهش

يدماازکمترگرادیسانتدرجه4يدمادرکانسیلبآکاندیداتعداد
يدمـا دراسـتافیلوکوکوس اورئـوس  گـراد و تعـداد   یسانترجهد25
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.بودگرادیسانتدرجه37يدماازکمترگرادیسانتدرجه4
ــه در  ــاران نBahkمطالع ــو همک ــازی ــايدم ــثنییپ ــهباع لیتس

در مطالعـه  ).10د (یـ گرداهـان یگعصـاره توسطيرنگهداتیخاص
Beuchatتیخاصـ توانسـت نییپـا يدمـا ازاسـتفاده ز یو همکاران ن

ایـن نتیجـه دوهر.)11(دینمالیتسهرااهانیگعصارهیکروبیضدم
باعـث دماکاهشواقعدر. داردهمخوانیمامطالعهنتایجبامطالعات

مـورد درنتایجاینکهشودمیعصارهضدمیکروبیخاصیتافزایش
مشـاهده مامطالعهدراستافیلوکوکوس اورئوسولبیکانسآکاندیدا

بـه شـتر یبیسـلول غشـا یچربـ شودیمباعثدماکاهشواقعدر.شد
جـه ینتدرویسـلول وارهیـ داغتشـاش باعثوبودهراشباعیغصورت

).13و12د (شویمعصارهیکروبیضدمتیفعالشیافزا
مثبـت گرميهاسمیکروارگانیمبرهاعصارهدر مطالعه حاضر اثر 

گـرم يهـا سمیوارگانکریمازدارتریمعن)استافیلوکوکوس اورئوس(
نیـز ) 2(نهمکـارا وBiswasمطالعـه نتـایج بود.)اشریشیاکلی(یمنف

مثبـت گـرم يهاسمیکروارگانیميروبراختهزغالعصارهدادنشان
نتـایج بـا کـه اسـت یمنفـ گـرم يهاسمیکروارگانیمازشتریبریشدر

.داردهمخوانیمامطالعه
شدهفیتعرمحدودهدرعصارهحاويشیرpHدر مطالعه حاضر

تـر نییپـا یمعمولریشpHازاما؛بوددارطعميرهایشيبرااستاندارد
هاياسانسضدباکتریاییواکسیدانیآنتیاثريدیمش. در مطالعهبود

رشـد برموثرعواملبرخیوخالواشومرزنجوششیرازي،آویشن
رمـذکو يهـا اسانساثر شد ویبررسفکالیسانتروکوکوسباکتري

یــزنفکــالیسانتروکوکــوسیســلولســطحوغشــاءينفوذپــذیربــر

منظـور بـه میکرودیلوشـن ودیفیـوژن دیسکروشدوشد.ارزیابی
اکثـر درpHشـدند و  استفادههااسانسضدمیکروبیفعالیتارزیابی

نتـایج اکـه بـ  )5اثرگذار بود (يباکترخیراتفازورشدنرخبرموارد
ــا   ــه م ــتمطالع ــت. دامطابق ــش ــ یهمچن ــه مش ــان داد يدین مطالع نش

بـه تواننـد مـی خـالواش ومرزنجـوش ،يشـیراز آویشـن يهااسانس
مـورد فکـالیس انتروکوکـوس علیـه طبیعـی نگهدارنـده یـک عنوان

برابـر درمـؤثر ضـدمیکروبی مادهیکعنوانبهوگرفتهقراراستفاده
.)5(نمایندعمليباکتراین

گیرينتیجه
عصاره آبی پوست پرتقال بـر روي  ن داد که ن مطالعه نشایج اینتا
در کاندیداآلبیکانسو اشریشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوسرشد 

ير حـاو ی؛ امـا شـ  دارديشرایط آزمایشگاهی و نیز در شیر اثـر مهـار  
.نبودرش یو طعم و رنگ مورد پذعصاره از نظر بو

قدردانیوتشکر
اخـذ درجـه   يبـرا مـریم رزمجـو  نامه خانم انین مقاله حاصل پایا

ــد  ــتهدر کارشناســی ارش ــرش ــاورزیمهندس ــگاه آزاد از يکش دانش
فقیـه اریـ مازدکتـر آقايله از یوسنیبدبود. واحد شهر قدس اسالمی

ازرضـایی الـه  ر کرامـت دکتـ آقـاي ،رامسـر مرکبـات مرکزازنصیر
واحــد یآزاد اســالمدانشــگاهازکــاوهیعلــآقــايتهــران،دانشــگاه

وســرم سســهؤمشناســیمیکــروب بخــشن، کارکنــاشــهرقدس
اسـفندیاري فـرج الـه  آقـاي خصـوص  بـه کـرج يرازسـازي واکسن

د زارع یـ وحين از آقـا یم. همچنـ یداریت سپاس خود را اعالم مینها
گردد.یميسپاسگزار

References
1. Burt S. Essential oils: their antibacterial properties and potential
applications in foods--a review. Int J Food Microbiol. 2004 Aug;
94(3):223-53.

2. Biswas D, Wineman NE, O'bryan CA, Muthalyan A, Lingbeck
JM, Crandall PG, et al. Pasterized Blueberry (Vaccinium
Corymbosum) juice inhibits growth of bacterial pathogens in milk
but allows survival of probiotic bacteria. J Food Safety. 2012 May;
32(2): 204-9. doi: 10.1111/j.1745-4565.2012.00369.x

3. Tajkarimi MM, Ibrahim SA, Cliver DO. Antimicrobial herb and
spice compounds in food. Food Control. 2010; 21(9): 1199-1218.

4. Akhondzadeh Basti A, Misaghi A, Khaschabi D. Growth
response and modelling of the effects of Zataria multiflora Boiss.
essential oil, pH and temperature on Salmonella Typhimurium and
Staphylococcus aureus. LWT - Food Science and Technology.
2007 Aug; 40(6): 973-81. doi:10.1016/j.lwt.2006.07.007

5. Moshaedi Sh. [Antioxidant and antimicrobial activities of
essential oils from Zataria multiflora bois, Origanum vulgare and
Mentha pulegium and some growth factor on anterococos fekalis]
Dissertation. Shahid Beheshti University, Tehran. 2012. [Persian]

6. Mozafarian V. [A textbook of Iran's plants name]. 5th ed.
Tehran: Farhang Moaser Publication. 2007; p: 345. [Persian]

7. Guler S, Seker M. The effect of cinnamon and guar gum on
bacillus cereus population in milk. J Food Process Preserv. 2009;

33(3): 415-26. doi: 10.1111/j.1745-4549. 2009.00417.x

8. Kivance M, Akgul A. Antibacterial activities of Essential oils
from Turkish Spices and Citrus. Flavour Frag J. 1986; 1(4-5): 175-
79. doi: 10.1002/ffj.2730010409

9. Kirbaslari FG, Tavman A, Dulger B, Turker G. Antimicrobial
activity of Turkish Citrus peel oils. Pak J Bot. 2009; 41(6): 3207-
12.

10. Bahk J, Yousef AE, Marth EH. Behavior of Listeria
monocytogenes in the presence of selected spices. Lebesnsm Wiss
Technol. 1990; 23(1): 66-69.

11. Beuchat LR, Brackett R, Doyle M. Lethality of carrot juice to
Listeria monocytogenes as affected by pH, sodium chloride and
temperature. J Food Prot. 1994; 57(6): 470-74.

12. Fitzpatrick JJ, Iqbal T, Delaney C, Twomey T, Keogh MK.
Effect of powder properties and storage conditions on the
flowability of milk powders with different fat contents. J Food
Eng.2004 Oct; 64(4): 435-44. doi:10.1016/j. jfoodeng.2003.11.011

13. Cava-Roda R, Taboada-Rodríguez A. Antimicrobial activity of
vanillin and mixtures with cinnamon and clove essential oils in
controlling Listeria monocytogenes and Escherichia coli O157:H7
in milk. Food Bioprocess Technol. 2012; 5: 2120-31. doi 10.1007/
s11947-010-0484-4



Journal of Gorgan University of Medical Sciences / 102
Autumn 2016 / vol 18 / no 3

Cite this article as: Razmjoo M, Khaki P, Fadaee Noughani V. [Antimicrobial effect of aqueous extract of orange
peel and its effect on the shelf-life of flavored milk]. J Gorgan Uni Med Sci. Autumn 2016; 18(3): 97-102. [Article
in Persian]

Original Paper

Antimicrobial effect of aqueous extract of orange peel
and its effect on the shelf-life of flavored milk

Razmjoo M (M.Sc)*1, Khaki P (Ph.D)2, Fadaee Noughani V (Ph.D)3

1M.Sc in Food Science and Technology, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. 2Microboilogist,
Associate Professor, Department of of Razi Vaccine and Serum Research Institute (RVSRI), Karaj, Iran. 3Assistant

Professor, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad
University, Tehran, Iran.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Abstract
Background and Objective: The adoption of methods for increasing the shelf life of dairy products by
using natural preservatives is necessary. This study was done to determine the antimicrobial activity of
aqueous extract of orange peel and its effect on the shelf life of flavored milks.

Methods: In this descriptive –analytical studty the antimicrobial activity of aqueous extract of orange
peel was investigated by using disk diffusion method and minimum inhibitory concentration (MIC) by
successive dilution of culture broth and then its impact on the shelf life of milk.

Results: In disk diffusion method and MIC the antimicrobial effect of aqueous extract of orange peel was
more effective against Staphylococcus aureus and Candida albicans and less effective on Escherichia
coli. The growth diameter of disk diffusion method in aqueous extract of orange peel was 7.11, 29.06 and
50 mm for Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Candida albicans, respectively. The inhibitory
concentration in the aqueous extract of orange peel was 15, 2 and 2 mg/ml, respectively. Also 0.17 g/ml
of aqueous extract of orange peel in milk reduced the growth of microorganisms at the time of 6, 12, 24,
48 and 72 hours. Temperature affected the growth of Candida albicans in the milk, so that the growth of
microorganisms reduced with decreasing temperature (P<0.05). The growth inhibitory activity of the
aqueous extract of orange peel on Staphylococcus aureus was significantly more than on Escherichia coli
(P<0.05).

Conclusion: This study showed that the antimicrobial activity of aqueous extract of orange peel on
Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Candida albicans in vitro and in the milk.

Keywords: Aqueous extract of orange peel, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans,
Milk
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