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طراحی فیلمهای بسته بندی ضد میکروبی زیست تخریب پذیر بر پایه پلیالکتیک اسید حاوی
ترکیبات زیست فعال

محمدرضا رضایی گلستانی
علی خنجري
علی میثاقی

چکیده
زیستتخریبپذیری و فعالیت ضد میکروبی مواد بستهبندی مواد غذایی از مهمترین
پارامترهای صنایع مدرن بستهبندی مواد غذایی به شمار میآیند .برای توسعه و ارتقاء
فیلمهای پلی الکتیک اسید به کامپوزیتهای ضد باکتریایی ،غلظتهای مختلف
اسانس آویشن شیرازی و یا عصاره اتانولی برهموم به کمک روش قالبریزی به پلیمر
اضافه گردیدند .فعالیت ضدمیکروبی کامپوزیتهای حاصل با کمک روش انتشار
دیسک علیه چهار پاتوژن رایج غذازاد موردبررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که
فیلمهای طراحیشده بهطور مؤثر علیه همه باکتریهای مورد آزمایش عمل کردند و
کامپوزیتهای حاوی اسانس آویشن شیرازی ظرفیت مناسبی برای محدود کردن
رشد باکتریهای بیماریزای مواد غذایی از خود به نمایش گذاشتند .همچنین اضافه
شدن عصاره برهموم به فیلمهای حاوی اسانس آویشن ویژگیهای ضد باکتریایی
فیلمها را کمتر از انتظار افزایش داد که احتماالً طبیعت آبگریزی با آبدوستی اجزاء
تشکیلدهنده فیلمهای فعال تولیدشده نقش مهمی در بروز این نتایج داشته است .بر
اساس نتایج این مطالعه و سایر مطالعات مشابه ،پلیمر زیستتخریبپذیر پلی الکتیک
اسید میتواند بهعنوان یک پلیمر پایه مطلوب برای طراحی و توسعه فیلمهای ضد
میکروبی نوین مخصوصاً در ترکیب با اسانسهای ضدمیکروبی گیاهی مطرح باشد.
واژگان کلیدي :پلیالکتیک اسید ،ف یلم بس تهبندی ،ض دمیکروبی ،م واد غ ذایی،
ترکیب زیست فعال.
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مقدمه
امرررو ه بسررتهبندیهای ضرردمیکروبی مررواغ غررذايی
بهعنوان بخشی ا بستهبندیهای فعال ،1میتواننرد يکری ا
Active Packaging
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بهترين استراتژیهای مطرح غر كنترل رشرد میکروبری غر
محصوالت غرذايی باشرندب برهمنظور تولیرد ايرن غسرته ا
فیلمهای بستهبندی ،مواغ بستهبندی گونراگونی بره همرراه
مواغ ضدمیکروب مختلفی مورغمطالعره ررارگرفتهانرد ]1ب
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طراحی فیلمهای بسته بندی ضد میکروبی يست تخريب پذير بر پايه پلیالكتیک اسید ببب

غر اين میان ،پالستیکهای يسرتتخريبناپذير برا منشر
تركیبات نفتی (مانند پلریاتیلن ،پلیپرروپیلن و پلیآمیرد
مهمترين تركیبات بستهبندی مواغ غرذايی هسرتند كره غر
بسررتهبندیهای فعررال و ضرردمیکروب نیررم مورغاسررتفاغه
ررارگرفتهاند ]2ب با توجه به مقاومت اين غسته ا تركیبات
به تخريب میکروبری-شریمیايی ،افرمايت تولیرد و مصرر
آنها به معضل جدی يسرتمحیطی تبرديل شرده اسرتب
برای جايگمينی ايرن غسرته ا مرواغ پالسرتیکی تركیبرات
يستتخريبپذير مختلفی توسعه پیداكرغهاند كه ا میران
آنها پلیالكتیک اسید رايجترين پلیمر بستهبندی به شمار
میآيدب پلیمر پلیالكتیک اسید يکی ا مهمترين تركیبرات
بیولرروکيکی اسررت كرره برره غلیررل خصوصرریاتی ماننررد
يسررتتخريبپذيری ،ریمررت مناسررب ،يستسررا گاری،
شفافیت براال و خصوصریات برترر مکرانیکی و گرمرايی (غر
مقايسه با ساير پلیمرهای يسرتتخريبپذير مهرم  ،بررای
كاربرغ غر بستهبندیهای مواغ غذايی مطرح است ]3ب اين
پلیمر ا منابع  ٪1۰۰تجديدپذير مانند ذرت و چغندررنرد
و به غنبال تخمیر نشاسته و تراكم الكتیک اسید به غسرت
میآيرردب پلیالكتیررک اسررید غر صررنايع مختلفرری ا جملرره
وسرررايل پمشرررکی (ماننرررد ايم لنرررت و نررر بخیررره و
بستهبندیهای مواغ غذايی كاربرغ غارغ و با پلیاستايرن غر
بسیاری ا بسرتهبندیهای كراربرغی مرواغ غرذايی ررابرت
میكند ]۴ب
اخیراً فیلمهای ضدمیکروبی بر پايه پلیالكتیک اسید و
به كمک تركیبات ضدمیکروبی طبیعی و سنتمی با
موفقیت طراحیشدهاند ]7-۵ب به غاليلی كه پیتتر ذكر
شد پلی الكتیک اسید میتواند بهعنوان كانديدای مناسبی
برای طراحی فیلمهای بستهبندی ضدمیکروبی مواغ غذايی
مطرح باشد و مورغاستفاغه ررار گیرغب
ا میان مواغ گوناگون ضدمیکروبی رايج ،تركیبات
ضدمیکروبی طبیعی غارای ظرفیت ار شمندی برای
استفاغه بهعنوان مواغ نگهغارنده مواغ غذايی هستند و
تاكنون انواع مختلفی ا آنها به مواغ بستهبندی مواغ
غذايی اضافهشدهاند ]۸ب اسانسهای گیاهی گروهی ا
تركیبات ضد باكتريايی طبیعی مهمی هستند كه علیه هر
غو گروه باكتریهای گرم مثبت و منفی اثرگذارندب غرصد
بااليی ا ترپنها و فنلها غر اسانسهای گیاهی يافت

میشوند كه عمدهی اثرات بیولوکيکی اسانسها غر ارتباط
با حضور همین تركیبات است ]9ب
اسانس آويشن شیرا ی ا مهمترين اسانسهای گیاهی
است كه مخصوصاً بهواسطه ويژگیهای ضدمیکروبی
بهخوبی شناخته میشوغ ]1۰ب اين گیاه به خانواغه
نعناعیان تعلق غارغ و منبع خوبی ا مونوترپنها ،بهويژه
تیمول و كارواكرول ،با ويژگیهای ضدمیکروبی برجسته
است ]1۰ب اسانس آويشن شیرا ی بهعنوان يک افموغنی
مواغ غذايی ،ايمن و سالم شناختهشده و اين خصوصیت غر
كنار ويژگی ابگريمی آن را به گمينهی مناسبی برای
استفاغه غر فیلمهای بستهبندی ضدمیکروبی غر تركیب با
مواغ پالستیکی آبگريم تبديل میكندب
برهموم غيگر تركیب ضد باكتريايی طبیعی است كه
توسط نبورعسل جمعآوری شده و غر ساختمان كندوها و
برای حفاظت ا آنها مورغاستفاغه ررار میگیرغ ]11ب
فالونويیدها و تركیبات فنولیک مهمترين تركیبات ضد
باكتريايی برهموم هستند كه غر اصل ا مشتقات تركیبات
گیاهی هستند ]12ب غر تحقیقاتی كه تاكنون غر رابطه با
اثرات مختلف برهموم انجام شده عمدتاً ا عصاره اتانولی آن
بهره گرفتهشده است ]1۴-12ب
با توجه به طعم مشخص ،روی و غر برخی اورات
نامطبوع اسانس آويشن شیرا ی و برهموم ،اضافه شدن
مستقیم آنها به ماغه غذايی مشکالتی را به وجوغ میآورغب
يکی ا راهحلهايی كه برای برطر نموغن اين مشکل
مطرح شده ،اغغام اين نوع تركیبات معطر با مواغ
بستهبندی استب با غر نظر گرفتن موارغ فوقالذكر ،هد ا
ال
مطالعه حاضر طراحی و تولید فیلم بستهبندی كام ً
يستتخريبپذير بر پايه پلیالكتیک اسید غر تركیب با
غو تركیب ضدمیکروبی طبیعی اسانس آويشن و يا عصاره
اتانولی برهموم بهوسیله روش رالبگیری و ار يابی اثرات
ضدباكتريايی كام و يتهای حاصل علیه چهار پاتوکن رايج
غذا اغ بهوسیله روش انتشار غيسک بوغه استب

مواد و روشها
مواد
گرانولهای پلیالكتیک اسید ا
( GmbHآلمان با چگالی  1/3گرم بر سانتیمتر مکعب و
Fkur kunststoff
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و ن مولکولی  197۰۰۰گرم بر مول تهیه شدندب نمونههای
خام برهموم و گیاه آويشن شیرا ی ا شركت پاكان بذر
(اصفهان ت مین شدندب محیط كشتهای مورغاستفاغه ا
شركت ( Quelabكاناغا و ساير معر ها و حاللها با غرجه
كیفیت آ مايشگاهی بوغه و بدون هیچگونه خالصسا ی
اضافی مورغاستفاغه ررار گرفتندب برای انجام مراحل مختلف
مطالعه ا غستگاه هموکنايمر (مدل IKA T2۵-digital
شركت  ،ltra turraxUآلمان و كالی ر غيجیتال (با غرت
 2 ±میلیمتر Fisher Scientific ،بهره گرفته شدب
روشها
استخراج اسانس آویشن و عصاره اتانولی برهموم
رسمتهای هوايی خشکشدهی گیاه آويشن شیرا ی
بهخوبی خرغه شده و اسانسگیری با بخار آب به مدت غو
ساعت و نیم غر غستگاه كلونجر انجام شدب ا سولفات
سديم برای خشکكرغن اسانس بهره گرفته شد و
نگهداری اسانس تا مان استفاغه غر  ۴غرجه سانتیگراغ و
غر تاريکی صورت گرفتب اجماء اساسی اسانس آويشن
اندا هگیری شده با غستگاه  GC/MS1عبارت بوغند ا ۴۶/۴
 ٪كارواكرول ٪ 23/۶1 ،تیمول ٪ 1۶/37 ،پی سايمن و
 ٪ 3/32آلفا پیننب
عصاره اتانولی برهموم بر اساس روش معرفیشده غر
مطالعه  Bodiniو همکاران ( 2۰13و با كمی تغییرات
تهیه شد ]1۵ب بهطور خالصه 3۰ ،گرم ا نمونههای
برهموم بهخوبی خرغ شده و استخراج غر  1۰۰میلیلیتر
اتانول  ۸۰غرصد روی استیرر انجام پذيرفتب س س مخلوط
حاصل غر غرون غستگاه بنماری به مدت  3۰غریقه غر ۵۰
غرجه سانتیگراغ هم غه و با كاغذ صافی شماره  1فیلتر

1
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شد تا عصاره اتانولی به غست آمدب غرنهايت عصاره حاصل
(با اجماء اصلی  ٪ 1۸/۵پرنیل كافیات٪ 1۰/۵ ،
پینوبانکسین استات ٪ ۴/3۵ ،پینوبانکسین و ٪ 7/۴۵
ساكورانتین غر غمای  ۴غرجه سانتیگراغ و غر تاريکی
نگهداری شدب
تهیه فیلمهای پلیالکتیک اسید
فیلمهای پلیالكتیک اسید به كمک روش رالبگیری
و بر اساس مطالعه  Abdulkhaniو همکاران (2۰1۵
تهیه شدند ]1۶ب بهطور خالصه ،مخلوطی ا گرانولهای
پلیالكتیک اسید غر كلروفورم (غلظت  ٪1و ن به حجم
تهیه و به كمک مگنت استیر به مدت  ۸ساعت تا حل
شدن كامل گرانولها بهخوبی هم غه شدب برای تهیه
كام و يتهای ضد باكتريايی ،اسانس آويشن ( ٪1/۵حجم
به حجم و عصاره اتانولی برهموم ( ۰و  ٪2حجم به حجم
به محلول كلروفورم اضافه شدند (جدول  1و مخلوط
حاصل به كمک غستگاه هموکنايمر با غور ( ۸۰۰۰غور بر
ال هموکن گرغيدب انتخاب
غریقه به مدت  2غریقه كام ً
غلظت مواغ مؤثره غر محلول كلروفروم بر اساس مطالعه
 Shavisiو همکاران ( 2۰17صورت پذيرفت ]17ب پس
مخلوطهای بهغستآمده را غرون پلیتهای شیشهای
استريل (رطر 1۰۰ :میلیمتر ،عمق 1۵ :میلیمتر ريخته و
جهت تبخیر كامل كلروفورم به مدت  2۴ساعت غرون هوغ
شیمیايی ررار گرفتندب سه كام و يت بهغستآمده غر
شرايط استريل ا سطح پلیتها جدا و غر ابعاغ غيسکهای
 9میلیمتری بريده شدندب غرنهايت نیم تمامی فیلمها
غرون غسیکاتور حاوی سیلیکاکل تا مان تست ررار
گرفتندب
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جدول  -1ترکیب محلولهای پلیالکتیک اسید و قطر فیلمهای تولیدی

1

نمونه

میزان پلیالکتیک اسید

میزان اسانس آویشن

میزان عصاره برهموم

قطر فیلمها (میلیمتر)

فیلم شماره 1

1

۰

۰

۰/۰۶ ± ۰/۰2

فیلم شماره 2

1

1/۵

۰

۰/۰۸ ± ۰/۰3

فیلم شماره 3

1

1/۵

2

۰/11 ± ۰/۰3

۲

 1میمان تركیبات بر اساس غرصد حجم به حجم غر محلول گمارش شده استب
 2میانگین سه تکرار  ±انحرا معیار

تهیه میزان تلقیح باکتری
اثرات ضد باكتريايی فیلمهای تهیهشده علیه چهار
پاتوکن رايج غذا اغ مورغ ار يابی ررار گرفتب اين باكتریها
عبارت بوغند ا  :غو باكتری گرم مثبت لیستريا
مونوسايتوکنم ( ATCC 19111استافیلوكوكوس اورئوس
( ATCC 2۵923و غو باكتری گرم منفی اشرشیا كلی
( ATCC ۴399۶و ويبريو پاراهمولیتیکوس (۴399۶
 ATCCب كشتهای استوک سويههای باكتریها غر محیط
آگار رلب و مغم ( BHI1به مدت يکشب ربل ا انجام
آ مونهای اصلی غر  37غرجه سانتیگراغ آماغه شدب برای
تهیه میمان تلقیح ،سلولهای باكتريايی به لولههای حاوی
محیط آبگوشت رلب و مغم (حاوی  1/۵غرصد كلريد سديم
برای ويبريو پاراهمولیتیکوس انتقال غاغه شد و بعد ا 1۸
ساعت گرمخانه گماری غر غمای  3۵غرجه سانتیگراغ (۶
ساعت برای ويبريو پاراهمولیتیکوس ا سوس انسیون
حاصل غر غاخل كووت استريل به میمانی ريخته شد تا
تراكم باكتريايی  1 × 1۰۸واحد تشکیلغهنده كلنی غر هر
میلیلیتر با كمک غستگاه اس کتروفوتومتر غر طولموج
 ۶۰۰نانومتر حاصل شوغب تعداغ سلولهای باكتريايی غر
سوس انسیونها به كمک كشت غر محیط آگار رلب و مغم
تخمین غه شدب
آزمون اثرات ضد باکتریایی فیلمها
فعالیت ضدباكتريايی فیلمها غر شرايط آ مايشگاهی به
كمک روش انتشار ا غيسک به آگار مورغ ار يابی ررار
گرفت ]1۸ب غيسک فیلمهای تهیهشده غر مرحله ربل
Brain Heart Infusion

1

روی محیط مولر هینتون آگار ( MHA2ررار غاغه شد كه
ا ربل  1۰۰میکرولیتر ا هر سوس انسیون باكتريايی
(حاوی تراكم باكتريايی  1 × 1۰7واحد تشکیلغهنده
كلنی به آن اضافه و  2۴ساعت غر  37غرجه سانتیگراغ
گرمخانهگذاری شده بوغب رطر هالهی عدم رشد
غيسکها بهوسیله كالی ر
تشکیلشده غر اطرا
مورغاندا هگیری ررار گرفت و ثبت شدب فیلم پلیالكتیک
اسید خالص بهعنوان كنترل غر نظر گرفته شد و غر مورغ
هر فیلم سه تکرار صورت پذيرفتب
تحلیل آماری
آنالیم آماری بهوسیله نرمافمار ( SPSSنسخه شماره
 1۶برای ويندو  ،شیکاگو ،آمريکا انجام شدب برای
مقايسهی غاغهها ا  ANOVA3يکطرفه به همراه آ مون
 Tukeyاستفاغه شد و ا لحاظ آماری اختال میانگینها غر
سطح احتمال  ۵غرصد معنیغار تلقی شدب

نتایج و بحث
جدول شماره  2نتايج مربوط به اثرات ضد میکروبی
فیلمها علیه چهار باكتری مورغمطالعه با روش انتشار
غيسک را نشان میغهدب همانطور كه مشخص است بهجم
فیلم خالص پلیالكتیک اسید كه هیچ فعالیت ضدباكتری
نشان نداغ ،تمامی فیلمهای فعال توانستند غر اطرا خوغ
غر تمامی كشتها هالهی عدم رشد ايجاغ كنندب بیشترين
اثرات ضدمیکروبی مربوط به غيسک فیلم شماره  3حاوی
Muller Hinton Agar
Analysis of Variance

2
3
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مونوسايتوکنم ثبت شدب غروارع اضافه كرغن عصاره اتانولی
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اسانس آويشن را غر تمامی كشتها (به استثنا لیستريا
مونوسايتوکنم بهبوغ بخشیدب هر غو باكتری گرم مثبت
حساسیت بیشتری نسبت به غو باكتری گرم منفی به
فیلمهای فعال غاشتندب شکل شماره  1تصاوير هالههای
عدم رشد ايجاغشده توسط فیلمهای فعال علیه
باكتریهای پاتوکن مورغمطالعه را نمايت میغهدب

شکل  -1مقایسه اثرات ضدباکتریایی فیلمهای پلیالکتیک اسید (حروف آ ،ب و ج به ترتیب مربوط به فیلمهای شماره  ۲ ،1و  )3علیه

باکتریهای موردمطالعه (شماره  3 ،۲ ،1و  4به ترتیب مربوط به باکتریهای ویبریو پاراهمولیتیکوس ،استافیلوکوکوس اوریوس ،لیستریا
مونوسایتوژنز و اشرشیا کلی)

غر اين مطالعه به غو غلیل ا روش انتشار غيسک برای
ار يابی فعالیت ضد باكتريايی فیلمهای فعال تولیدی بهره
گرفته شد :اوالً ،توانايی اين آ مون غر شبیهسا ی شرايط
پوشت مواغ غذايی بهوسیله مواغ بستهبندی و ثانیاً كمی
بوغن آ مونب اساس اين روش بر پايه آ اغسا ی ماغه فعال
ا غيسک فیلمها به آگار پیرامونی و ايجاغ ناحیه عدم رشد
باكتريايی غر اطرا خوغ استب
بر طبق مطالعات گذشته فعالیت ضدمیکروبی فیلمهای
فعال به عوامل مختلفی ا جمله نوع و خصوصیات فیميکی

شیمیايی تركیب ضد میکروبی و پلیمر اصلی ،تركیب مواغ
تشکیلغهندهی فیلمها و روش تولید اينگونه فیلمهای
فعال بستگی غارغ ]19 ,۵ب
پلیالكتیک اسید پلیمر آبگريمی است و تمايل
بیشتری به جذب تركیبات آبگريم غارغب بر اساس اين
اصل ،انتظار میروغ تا اسانسهای گیاهی مانند اسانس
آويشن تو يع بهتری غر پلیالكتیک اسید غاشته و مؤثرتر
جذب ماتريکس پلیمر شوندب اگرچه حاللیت ضعیف غر آب
و طبیعت فرار اسانسهای گیاهی را غر جايگاه نامناسبی
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برای تركیب با مواغ آبغوست (مانند فیلمهای خوراكی
ررار میغهند ،اما اين مشکالت كمتر غر مورغ پلیمرهای
آبگريم مطرح است؛ بنابراين اضافه شدن اسانس آويشن
به ماتريکس پلیالكتیک اسید ا لحاظ فنی انجامشدنی
است و نتايج آ مون ضدمیکروبی غر اين مطالعه نیم با اين
پديده مطابقت غاشتب غر تحقیقات گذشته فعالیت
ضدباكتريايی برهموم و عصارهی اتانولی آن بهصورت
گسترغه گمارش شده است و غر تمامی آن مطالعات
استرها و آروماتیکها بهعنوان اجماء اصلی
ّ
فالونويیدها،
ضدمیکروبی برهموم گمارششدهاند كه رشد بسیاری ا
گونههای باكتريايی را غر شرايط مختلف مهار كرغهاند
]12،1۴ب
نتايج آنالیم عصاره اتانولی برهموم نشان غاغ كه اسیدها
و استرهای معطر ،اسیدهای آلیفاتیک و فالونويیدها
مهمترين اجماء برهموم بوغند و بنابراين اثرات ضد میکروبی
نیم ا فیلمهای حاوی اين تركیب انتظار میرفتب
تركیب پلیالكتیک اسید با مواغ ضدمیکروبی
آبغوست غر مطالعات پیشین مورغبررسی ررار گرفته است
و غر بسیاری ا آنها اثرات ضدباكتريايی ضعیفی ثبت
شده است ]2۰ ,۵ب  Woraprayoteو همکاران (2۰13
بیوكام و يت پلیالكتیک اسید جديدی ا تركیب
پديوسین (بهعنوان ماغه ضد باكتری و ذرات خاکاره
تولید نموغه و گمارش كرغند كه فیلم حاوی پديوسین
خالص راغر به ايجاغ هالهی عدم رشد غر كشت باكتری
لیستريا مونوسايتوکنم نبوغب غروارع آنها اشاره نموغند كه
فیلمهای آبگريم پلی الكتیک اسید ممکن است راغر به
جذب پديوسین آبغوست نبوغه و اضافه شدن ذرات
خاکاره به ساختار فیلمها به وروغ و اثرگذاری بیشتر
پديوسین كمک كرغه استب  Jinو همکاران ( 2۰۰9نیم
بهصورت مشابه مشاهده كرغند كه اضافه شدن نیسین با
طبیعت آبغوست به پلیمر پلیالكتیک اسید ت ثیری بر
رشد باكتری الكتوباسیوس پالنتاروم نداشته استب آنها
هم سطوح آبگريم پلیالكتیک اسید و محدوغ بوغن
اتصال اين سطوح با نیسین را بهعنوان غلیل احتمالی اثر
نامطلوب فیلم حاصل ذكر كرغهاندب غرنتیجه افمايت كمتر
ا انتظار فعالیت ضد میکروبی فیلمهای حاوی اسانس و

عصاره غر مقايسه با فیلم حاوی اسانس خالص را میتوان
به آبغوست بوغن عصاره برهموم نسبت غاغب
ا طر غيگر نتايج فیلمهای حاوی اسانس خالص
آويشن نشان غاغ كه اسانس بهخوبی غر ساختار فیلمها
اغغام شده است و راغر بوغه غر مان آ مون به محیط
كشت آ اغ شوغب اخیراً تعداغی ا تحقیقات بر روی تولید
كام و يتهای بر پايه پلیالكتیک اسید غر تركیب با
اسانسهای گیاهی يا اجماء اساسی آنها منتشر شده است
]22 ,21 ,7ب اثرات ضد باكتريايی فیلمهای فعال بر پايه
پلیالكتیک اسید/تريمنتیلن كربنات حاوی اسانس پونه
كوهی توسط  Liuو همکاران ( 2۰1۶مورغبررسی ررار
گرفتب آنها گمارش كرغند كه كام و يتهای حاصل،
مخصوصاً غر غلظتهای باالتر ا اسانس (مانند  ۶و 9
غرصد و ن/حجم  ،علیه هر غو غسته باكتریهای گرم
منفی و مثبت مؤثر بوغندب عالوه بر اين Javidi ،و همکاران
( 2۰1۶فیلمهای پلیالكتیک اسید /اسانس پونه كوهی را
به كمک روش رالبگیری طراحی و توسعه غاغند و اثرات
ضدباكتريايی مؤثر فیلمها را عالوه بر شرايط آ مايشگاهی
غر فیله ماهی رملآالی رنگینكمان نیم گمارش كرغندب
غر تحقیق حاضر باكتریهای گرم مثبت حساسیت
بیشتری به فیلمهای فعال مورغمطالعه نشان غاغندب غر
حقیقت اين نتايج غر توافق با نتايج مطالعات گذشته است
كه عموماً اسانسهای گیاهی (شامل اسانس آويشن علیه
باكتریهای گرم مثبت مؤثرتر هستند ]9ب
اسانس گیاه آويشن شیرا ی منبع غنی ا
مونوترپنهای فنولیک با خصوصیات برجسته ضد میکروبی
است ]1۰ب طبق آنالیم اسانس مورغمطالعه ،میتوان
نتیجهگیری كرغ كه فعالیتهای ضد باكتريايی فیلمهای
حاوی اين اسانس ظاهراً مربوط به مقاغير باالی تركیبات
فنولیک كارواكرول و تیمول است كه اين نکته با مطالعات
گذشته نیم همخوانی غارغ ]9ب بهخوبی اثبات شده است
كه اين تركیبات چربیغوست ا طريق اثرگذاری بر غشا
سلولی باكتریها باعث برو آسیبهای اساسی سلولی شده
و غرنتیجه افمايت نفوذپذيری غشا و آ اغسا ی محتويات
سلولی را غر پی غارغ ]23ب
فعالیت ضدباكتريايی برهموم نتیجهی عملکرغ
پیچیدهای ا تركیبات معطر مختلف و ساير تركیبات
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را افمايت غاغندب غروارع اين نوع ا اثرات سینرکيستی برای
تركیب عصاره اتانولی برهموم با اسانس نجبیل و میخک
هم گمارششده است ]12ب

ا جمله كافییک اسید ،بنميل سینامات ،سینامیل سینامات
و متیل سینامات است ]2۴ب اجماء فعال مذكور كه غر
تركیب شیمیايی عصاره برهموم نیم حضور غاشتند ،به
همراه تركیبات اسانس آويشن ردرت ضدباكتريايی فیلمها

جدول  -۲فعالیت ضدباکتریایی فیلمهای پلیالکتیک اسید علیه چهار پاتوژن منتخب در دمای  37درجه سانتیگراد با روش انتشار از
دیسک
قطر هاله عدم رشد*
نمونه فیلم

استافیلوكوكوس ارويوس

اشرشیا كلی

ويبريو پاراهمولیتیکوس

فیلم شماره 1
فیلم شماره 2

1/2 ± ۴2/1

b

b

b

فیلم شماره 3

۰/۴ ± ۴3/۰

a

a

a

۰/2 ± 3۶/2

۰/۵ ± 37/۶

۰/7 ± 39/۰

۰/3 ± ۴۰/1

لیستريا مونوسايتوکنم
۰/۵ ± ۴1/7

۰/۶ ± ۴1/7

a

a

 :هیچ هاله عدم رشدی غر اطرا غيسکها غيده نشد* میانگین سه تکرار  ±انحرا معیار
 a-bحرو

كوچک التین متفاوت غر يک ستون نشانغهندهی وجوغ تفاوت معنیغار است (P<0.05

نتیجهگیری
بهطور خالصه ،ا میان فیلمهای طراحیشده غر اين
مطالعه فیلمهای پلیالكتیک اسید حاوی اسانس آويشن
شیرا ی توان مناسبی برای محدوغ كرغن رشد باكتریهای
بیماری ای مواغ غذايی ا خوغ نشان غاغندب عالوه بر اين،
اثر سینرکيستی ضد باكتريايی بین اسانس آويشن و عصاره
برهموم علیه باكتریهای مورغمطالعه ثبت شدب طبیعت
آبگريمی با آبغوستی اجماء تشکیلغهنده فیلمهای فعال

تولیدشده احتماالً نقت مهمی غر توان ضدباكتريايی آنها
ايفا كرغ ،به صورتی كه آبگريم بوغن پلیالكتیک اسید و
اسانس آويشن منجر به تولید فیلمهايی با توان
ضدمیکروبی باالتر گرغيدب نتايج مطالعه حاضر غر كنار
مطالعات مشابه گذشته بیانگر ظرفیت مناسب پلیالكتیک
اسید برای استفاغه بهعنوان پلیمر پايه غر توسعه فیلمهای
فعال مخصوصاً غر تركیب با اسانسهای گیاهی استب
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Development of biodegradable antibacterial poly-lactic acid based packaging
films with bioactive compounds

Abstract
Biodegradability and antimicrobial activity food packaging
materials are among the most important parameters of the
modern food packaging industry. For development of polylactic acid films to antibacterial compositions, different
concentrations of essential oil of Zataria Multiflora or
propolis ethanolic extract were added to the polymer using the
solvent casting method. The antimicrobial activity of the
composites was evaluated using disc diffusion method against
the four common foodborne pathogens. Our findings showed
that the resulting films were effective against all the tested
bacteria and the composites containing the essential oil had a
good capacity to limit the growth of foodborne pathogenic
bacteria. Moreover, the addition of propolis ethanolic extract
to films containing the essential oil increased the antibacterial properties of the films less than expected, which
hydrophilic and hydrophobic nature of films constituents were
likely the probable reasons of the results. Based on the results
of this study and other similar studies, the biodegradable polylactic acid polymer can be considered as a desirable base
polymer for development of novel antimicrobial films,
especially in combination with herbal antimicrobial agents.
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