
 

۳۲۴  

  مقاله پژوهشي 

  و ) .Mentha longifolia L( ياسانس پونه کوه يکروبيت ضدميو فعال ييايميبات شيترک يابيارز
 نيسيو توأم با ن ييبه تنها) .Cuminum cyminum L(ره سبز يدانه ز

  ، 5ياحسان ي، دکتر عل4ي، دکتر حسن گندم3ن آخوندزادهي، دکتر افش2٭کين تاجي، دکتر حس1يدکتر محمدرضا پژوه

  6يثابت جالل يشکوهدکتر فرنود 

  

  24/7/89 :رشیخ پذی، تار3/6/88: تاریخ دریافت
  

  چكيده
 يابين مطالعه ارزيهدف از ا. اندشناخته شده يخوبهب يطب سنت يه و دارويعنوان ادوهم بيقد يهاناره سبز از زميو دانه ز ياه پونه کوهيگ :نه و هدفيش زميپ

لوس يلوس سـرئوس و باسـ  يباسـ  يهـا يبـاکتر  يشـ يرو يهافرم يرو هاآن يکروبيت ضدميره سبز و فعالينه زو دا ياهان پونه کوهياسانس گ ييايميب شيترک

  . ن بوده استيسيب با نيو در ترک ييس به تنهايليسوبت

فت و بـه کمـک دسـتگاه    رير با بخار آب و به کمک دستگاه کلونجر صورت پذياهان مورد مطالعه با استفاده از روش تقطياستخراج اسانس گ: مواد و روش کار

  ن از روشيسـ يو ن هـا اسـانس  ين حـداقل غلظـت ممانعـت کننـدگ    يـي بـه منظـور تع  . ز شـد يآنـال  هـا آن ييايميب شـ يترک يف نگار جرميط-يگازکروماتوگراف

Broth microdilution susceptibility assay استفاده شد.  

 يابيـ ج ارزينتا. درصد بود ۰۲/۲۹د با ين آلدهيدرصد و کوم۵۴/۳۱ب پولگون با يسبز به ترتره يو ز يل دهنده اسانس پونه کوهيب تشکين ترکيشتريب :هاافتهي

 يبـر رو  ۱۰و  g/mlµ ۲۵/۰% ،۲۵/۰% يهـا ب در غلظـت يـ بـه ترت  يين هر کدام به تنهايسيره سبز و ني، زينشان داد که اسانس پونه کوه يکروبيت ضدميفعال

  . س موثر بودنديليلوس سوبتيباس يبر رو ۲۵/۰و % g/mlµ ۲۵/۰% ،۱۲۵/۰ يهالوس سرئوس و در غلظتيباس

با . باشديم يشتر از اسانس پونه کوهين بيسيو توام با ن ييره سبز به تنهاياسانس دانه ز يکروبير ضدميج بدست آمده تأثيبا توجه به نتا :يريجه گيبحث و نت

  . افتيدست  هاآنغلبه بر  يبرا يو به راهکار مناسب يبررس زايماريب يهاگر پاتوژنيد ير رورا ب هاآنت يتوان فعاليمبات ين ترکيا يکروبيت ضدميتوجه به فعال

 نيسي، نيکروبيره سبز، اثر ضدمي، زيپونه کوه: هاواژهکليد 

  

  ۱۳۸۹ يآذر و د، ۳۲۴-۳۳۱ ، صمچهار  مجله پزشكي اروميه، دوره بيست و يکم، شماره

  

  ۰۴۴۱۲۷۷۰۵۰۸: تلفن ،هيدانشگاه اروم ي،نشکده دامپزشکاروميه، پرديس نازلو، دا: آدرس مکاتبه

E-mail: h.tajik@urmia.ac.ir 

 

                                                             

 هي، دانشگاه ارومي، دانشکده دامپزشکييمواد غذا يفيار بهداشت و کنترل کيدست 1
 )سنده مسئولينو(ه ي، دانشگاه ارومي، دانشکده دامپزشکييمواد غذا يفيبهداشت و کنترل ک اريدانش 2
 ، دانشگاه تهراني، دانشکده دامپزشکييمواد غذا يفيبهداشت و کنترل ک استاد 3
 ، دانشگاه تهراني، دانشکده دامپزشکييمواد غذا يفيبهداشت و کنترل ک ارياستاد 4
 هي، دانشگاه ارومينشکده دامپزشک، داييمواد غذا يفيبهداشت و کنترل ک ارياستاد 5
 هي، دانشگاه ارومي، دانشکده دامپزشکيعلوم درمانگاه ارياستاد 6

  مقدمه
هاي غذايي در انسان به واسطه مصـرف غـذاهاي   مسموميت

هاي توکسـين زا ايجـاد   حاوي مقادير قابل توجه ميکروارگانيسم

تـرين عوامـل ميکروبـي    ها، مهمميان باکتريشود که در اين مي

ن، توليدکننـدگان  امحققـ . شـوند هاي غذازاد محسوب ميبيماري

مواد غذايي و موسسـات نـاظر بهداشـتي پيوسـته نگـران رشـد و       

هـاي ايجـاد شـده بوسـيله     افزايش تعـداد مـوارد شـيوع بيمـاري    

 .باشندهاي فسادزا و پاتوژن در مواد غذايي ميميکروارگانيسم
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 ۸۹، آذر و دی ۴، شماره ۲۱دوره   مجله پزشکي اروميه
 

۳۲۵  

اسـپورزا بـا    يلـه ا يگـرم مثبـت، م   يهـا يبـاکتر  هـا لوسيباس

ــه يباســ. باشــنديمــ ييگســترش همــه جــا   لوس ســرئوس از جمل

عامـل فسـاد    ييت غذايبر مسموم غذازاد بوده که عالوه يهاپاتوژن

ن يتوکسـ  يانـواع مختلفـ   ين باکتريا). ۱(باشد يمز ين ييمواد غذا

کند که همراه با دو سندرم اسهال زا و استفراغ آور اسـت  يمد يتول

سـم فسـادزا در مـواد    يک ارگاني عنوانهبس يليلوس سوبتيباس). ۲(

ه ن مقـاوم بـ  يتوانـد توکسـ  يمـ لوس سـرئوس  ي، همچون باسييغذا

لوس يم مشابه سندرم اسـتفراغ آور باسـ  يد کند که عاليتول يحرارت

، هاهيشامل ادو هالوسيآلوده به باس ين غذاهايشتريب. سرئوس دارد

باشـد  يم، گوشت و محصوالت برنج ياهيگ يهاآرد، غالت، فراورده

رغـم بهبـود   يغـذازاد علـ   يهـا يمارير بروز بياخ يهادر سال). ۳(

نان ين در جهت اطميبنابرا. باشديمش يه افزارو ب يط بهداشتيشرا

کنتـرل   يبـرا  يشـتر يتوجـه ب  يياز بهداشت و سـالمت مـواد غـذا   

به منظـور  . رسديمنظر هب يضرور هاسمين ارگانياز ا يناش يآلودگ

پـاتوژن و فسـادزا در مـواد     يهـا سـم يکروارگانياز رشد م يريجلوگ

شود که امروزه يممختلف استفاده  ييايميش يهاياز افرودن ييغذا

جـاد  يت و اي، سـم ييزال اثرات نامطلوب شان از جمله سرطانيدلهب

 يي، اکثر مصرف کننـدگان مـواد غـذا   هاسميکروارگانيمقاومت در م

، ياهيـ مشتق از منابع گ يعيطب يهاخواستار استفاده از نگهدارنده

غـذا   يش زمان ماندگاريهستند تا عالوه بر افزا يکروبيو م يوانيح

از ). ۴(مصـون باشـند    ييايميشـ  يهـا ان بار نگهدارنـده يثرات زاز ا

 ييدر مواد غذا ينده ايطور فزاهکه امروزه ب يعيبات طبيجمله ترک

  اهـان  يو گ هـا هيـ و اسـتفاده قـرار گرفتـه، اسـانس ادو     يمورد بررس

  شـود بلکـه   يمـ  هـا سـم يکروارگانيباشد که نه تنها مانع رشـد م يم

اه يگ). ۵،۶(دارد  يکاربرد فراوان يياد غذاعنوان طعم دهنده در موهب

قـرار   Laminaceaeخـانواده   در .Mentha Lاز جنس  ١يپونه کوه

ه يمرطـوب ماننـد حاشـ    يهانامکدر  يصورت وحشهاساساً ب. دارد

و  يمرکـز  يده و در سراسر منـاطق معتدلـه نـواح   ييرو هارودخانه

برگ، گل و . کنديما رشد يا و استراليآس يجنوب اروپا، جنوب غرب

ـ  ياهيگ يهايپونه در چا يهاساقه گونه ـ ي در  يعنـوان افزودنـ  ها ب

طعم دادن بـه غـذاها اسـتفاده     يبرا يتجارت يهاهيادو يهامخلوط

ت، نفـخ  يدرمان تهوع، برونش يبرا ياه در طب سنتين گيا. شوديم

به منظور  يمطالعات متعدد). ۷(شود يمبکار گرفته  يياشتها يو ب

اه  صورت گرفتـه اسـت   ين گياسانس ا يکروبيت ضدميعالف يابيارز

 يه و دارويـ ادو عنـوان هبـ م يقد يهازماناز  ٢ره سبزيدانه ز ).۹،۸(

 يطور وحشهره سبز بياه زيگ. شناخته شده است يبخوب يطب سنت

ن يشـتر يب. ديـ رويمـ  يترانـه ا يمد يبا آب و هوا يعيوس يدر نواح

                                                             

1 Mentha longifolia L 
2 Cuminum cyminum L 

د، ين آلدهيسبز شامل کوم رهيبات شناخته شده اسانس دانه زيترک

باشند که مسئول بـو  يممن ينن و پارا سيمشتقات منتون، گاما ترپ

اسـانس   يکروبيت ضـدم يفعال). ۱۰(آن هستند  يکيولوژيو اثرات ب

توژنز و يا مونوسيستريغذازاد از جمله ل يهاپاتوژن يره سبز بر رويز

 در رابطـه بـا  ). ۱۱(نشـان داده شـده اسـت     يبـه خـوب   ياکلياشرش

ه انــواع يــبــر عل هــاآن ييو کــارا هــااســانس يکروبيت ضــدميــفعال

 يهار مواد و روشيب با سايا در ترکيو  ييبه تنها هاسميکروارگانيم

  صـورت گرفتـه اســت    يمطالعــات متعـدد  ييمحافظـت مـواد غـذا   

 ييدر مـواد غـذا   هااسانس يکيو تکنولوژ يکاربرد صنعت). ۱۴-۱۲(

در  ياهيـ گ يهـا از اسـانس  يالتربـا  يهامستلزم استفاده از غلظت

که استفاده از يدرحال. باشديم يشگاهيط کشت آزمايسه با محيمقا

، ممکـن اسـت اثـرات    يعالوه بر عدم صـرفه اقتصـاد   هان غلظتيا

 ين بـرا يبنـابرا . داشـته باشـد   ييطعم مـاده غـذا   يبر رو ينامطلوب

پـاتوژن و فسـادزا    يهاسمياز ارگان يکاهش خطرات و معضالت ناش

گر مواد يب با ديدر ترک هااسانس يکروبيت ضدميزان فعالين مييتع

و  هاآنزان غلظت مورد استفاده از يمنظور کاهش م، بهيکروبيضدم

باشد يم يضرور ييدر مواد غذايمرات طعيين اجتناب از تغيهمچن

 يعيطور وسهکه ب يعيطب يکروبيبات ضدميگر از ترکيد يکي). ۱۳(

ن، يسـ ين. ن اسـت يسـ يدا کـرده، ن يـ اربرد پک ييدر صنعت مواد غذا

له يوسـ هد شـده بـ  يـ مقاوم به حـرارت تول  يديپپت ين پليوسيباکتر

س يس تحـت گونـه الکتـ   ياز الکتوکوکوس الکتـ  ينيمع يهاهيسو

ـ ) WHO(سالمت  يد سازمان جهانييباشد که مورد تأيم  عنـوان هب

 ييدر موادغـذا  يعـ يطب يکروبيب محافظت کننده ضـدم يک ترکي

 ييغـذا  يافزودن عنوانهبکشور از آن  ۵۰ش از يشده و در ب قلمداد

ب يـ ترک يابيـ ن مطالعـه شـامل ارز  ياهداف ا). ۱۵(شود يماستفاده 

ت يفعال يابيو ارز يره سبز و پونه کوهيدانه ز يهااسانس ييايميش

لوس سـرئوس و  يباسـ  يشيرو يهاه سلوليبر عل هاآن يکروبيضدم

 ين بررسـ يو همچنـ  يشـگاه يط آزمايس در محيليلوس سوبتيباس

  ه يـ ن بـر عل يسـ يب بـا ن يـ مـورد مطالعـه در ترک   يهـا ر اسانسيتأث

 .باشديمذکر شده  يهايباکتر
  

  مواد و روش کار

  استخراج اسانس
ره سبز پس از يو دانه ز ياه خشک شده پونه کوهيروغن فرار گ

 يـي اهـان دارو ياه شـناس پژوهشـکده گ  يـ توسط گ يد نام علمييتأ

و بـا   ٣ر بـا آب يـ ، بـه روش تقط يبـه جهـاد دانشـگاه   تهران وابسته 

  . استفاده از دستگاه کلونجر استخراج شد

                                                             

3 Hydro-distillation 
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 رانو همكا يدکتر محمدرضا پژوه  … ياسانس پونه کوه يکروبيت ضدميو فعال ييايميبات شيترک يابيارز
 

۳۲۶  

   اسانس يز گاز کروماتوگرافيآنال 

در  هـا آنو غلظت  ييايميبات شيترک ييو شناسا يابيارز يبرا

مــدل  يمــورد مطالعــه از دســتگاه گــاز کرومــاتوگراف يهــااســانس

Agilent 6890 از نـوع   يف نگار جرميمتصل به طAgilent 5973 

)GC/MS (استفاده شد .  

  نيسين
درصـد   ۲.۵ ين مطالعـه حـاو  ين استفاده شده در ايسيپودر ن

ــين ــرکت  يسـ ــال، از شـ  SIGMA–ALDRICH )Unitedن فعـ

Kingdom, EC 215-807-5  (يجهت آمـاده سـاز  . شد يداريخر 

) ۶/۱حـدود   pHبا (تر يمول در ل ۰۲/۰ک يدريد کلرين از اسيسين

ن يسـ يصورت نهن مطالعه بين در ايسين يهاغلظت. ديگرداستفاده 

  .شوديمان يفعال ب

  ييايون باکتريه سوسپانسيته
   Bacillus cereus ATCC 11778 يهاين مطالعه باکتريدر ا

 ه شده از گروه بهداشـت و يته Bacillus subtilis ATCC 6633و 

تفاده تهران مورد اسـ  يدانشکده دامپزشک ييمواد غذا يفيکنترل ک

 يهـا يه و محاسبه ميـزان تلقـيح بـاكتر   يبه منظور ته. قرار گرفت

ب يـ ن ترتيبد .استفاده شد يمورد مطالعه از روش اسپکتروفوتومتر

ط يمـورد مطالعـه بـه محـ     يهـا ياز کشـت بـاکتر   يک کلـون يکه 

درجه  ۳۵ يساعت در دما ۱۸انتقال داده و به مدت  BHIآبگوشت 

 يدو بار متـوال  ين کار حداقل براياشد  يخانه گذارگراد گرميسانت

 ييايباکتر يهاون کشتين منظور از سوسپانسيا يبرا. ديانجام گرد

   هـا آن يه شـده و بعـد از قرائـت جـذب نـور     يمختلف ته يهارقت

 Pharmacia LKB-Nova(له دســتگاه اســپکتروفتومتر يوســهبــ

Spacell England ( يياينانومتر، شمارش باکتر ۶۰۰در طول موج 

ط آگـار  يدر محـ ) Spread Plate Count(يروش کشـت سـطح   به

. ديمحاسبه گرد CFU/ml ۱۰۷معادل  يصورت گرفته و جذب نور

بـا   ييايـ ون باکتريبدين ترتيب در هر بار انجام آزمـايش سوسپانسـ  

  .ديح استفاده گرديه و جهت تلقيجذب نوري محاسبه شده، ته

  يکروبيت ضدميفعال يابيارز

 هـا اسانس) MIC( يت ممانعت کنندگن حداقل غلظييتع يبرا

در  Broth microdilution susceptibility assayن از روشيسيو ن

اسـتفاده  ) Sarsted, inc. USA( يچـاهک  ۹۶تر يکروتيم يهاتيپل

ط يدر مح هاکنواخت اسانسيت و گسترش يش حالليافزا يبرا. شد

آگار ر و يفايعنوان امولسدرصد به ۵د يل سولفوکسايمت يکشت از د

. دياستفاده گرد) دار کنندهيعنوان پابه(درصد  ۰۵/۰زان يآگار به م

کروگـرم در  يم ۲۰تـا   ۰۱۶/۰ن از يسـ يمـورد مطالعـه ن   يهاغلظت

تـا   ۰۳۲/۰مـورد مطالعـه از    يهـا اسـانس  يهـا تر و غلظتيل يليم

ـ . بود) ياليسر يهاصورت رقتهب(درصد ۱ طـور خالصـه در هـر    هب

تر يکروليم ۵۰ل، ياستر BHIبگوشت ط آيتر محيکروليم ۸۰چاهک 

تـر از  يکروليم ۵۰مـورد مطالعـه و    يهـا اسانس يمتوال يهااز رقت

 ييايتر کشت باکتريکروليم ۲۰ت ين و در نهايسين يمتوال يهارقت

. ديـ در هـر چاهـک اضـافه گرد   ) CFU ml-1 ۵×۱۰۶حدود  يحاو(

ب يبدون ترک BHIآبگوشت +  يباکتر يچاهک حاو(کنترل مثبت 

 BHIآبگوشت +  يکروبيب ضدميترک( يو کنترل منف) يکروبيضدم

پس از . ش در نظر گرفته شديز در هر مرحله آزماين) يبدون باکتر

ــزودن غلظــت ــااف ــورد نظــر از ترک يه ــات ضــد ميم ــيب   و  يکروب

ساعت  ۲۴تر به مدت يکروتيم يهاتيمورد مطالعه، پل يهايباکتر

در دستگاه  rpm ۳۰۰ر گراد با دويدرجه سانت ۳۷ يبيتقر يدر دما

ــ ــکروپليکر ميترموش  ,PST- 60HL PLUS, BOECO(ت ي

Germany (قرار داده شـدند  يخانه گذارمخلوط شدن و گرم يبرا .

  ، MICن يــيتع يبـرا  يخانـه گــذار شــدن زمـان گــرم  يبعـد از طـ  

. شـدند  يبررسـ  يق چشـم يـ وجود کـدورت بـه طر   يبرا هاچاهک

عدم کدورت مشهود در  ايجاد حالت عدم رشد يکه ا يحداقل غلظت

  . دين گردييتع MIC عنوانهبسه با گروه کنترل کند يمقا

  نيسيمورد مطالعه و ن يهااسانس يبياثر ترک يابيارز 

ن از يسـ يمـورد مطالعـه و ن   يهان اثر متقابل اسانسييتع يبرا

ر يـ د کـه از فرمـول ز  يـ اسـتفاده گرد  FIC Indexبـه نـام    يشاخص

  .شوديممحاسبه 

  

 يکروبيبـات ضـدم  يترک FICکـه شـاخص    يدر صورتن يبنابرا

، يستينرژيس يکروبيبات ضدميک باشد اثر متقابل ترکيکوچکتر از 

تر از که بزرگ يو در صورت يشيک باشد برهم کنش افزاياگر برابر 

  ).۱۶(است  يستيک باشد آنتاگوني

  رشد يمنحن يابيارز
 بيـ ترک) subMIC(تحـت بازدارنـده    يهـا ر متقابل غلظتيتأث

 يشـ يه فـرم رو يـ ن بـر عل يسـ يمورد مطالعه به همراه ن يهااسانس

له يوسـ هس بـ يليلوس سـوبت يلوس سرئوس و باسـ يباس يهايباکتر

ن يبـد . ديـ گرد يبررسـ  BHIط آبگوشت يدر مح هاآنرشد  يابيارز

ه و يــل تهياسـتر  BHIآبگوشـت   يحـاو  يهـا ب کـه فالسـک  يـ ترت

ن بـه  يسـ ينمـورد مطالعـه و    يهـا از اسـانس  subMIC يهاغلظت

 يسپس از هر باکتر. اضافه شد هابه فالسک يبيصورت تنها و ترک

ح و بـه  يبه هـر فالسـک تلقـ    CFU ml-1 ۵×۱۰۶ يبيزان تقريبه م

 يگراد گرمخانه گـذار يدرجه سانت ۳۵ يساعت در دما ششمدت 
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 ۸۹، آذر و دی ۴، شماره ۲۱دوره   مجله پزشکي اروميه
 

۳۲۷  

سـاعت  (ک بار يهر ساعت  هايرشد باکتر يابيبه منظور ارز. ديگرد

ـ  يشـمارش کلـون   هـا کاز فالس) ۶و ۰،۱،۲،۳،۴،۵ ه روش کشـت  ي

 .صورت گرفت يسطح
  

  هايافته

ره يـ و دانه ز ياسانس پونه کوه ييايميبات شيز ترکيج آنالينتا

 ۲و  ۱ب در جداول شـماره  يبه ترت GC/MSله دستگاه يوسهسبز ب

 يزان بازده اسـتخراج اسـانس پونـه کـوه    يم. نشان داده شده است

ر اساس وزن خشک نمونـه  درصد ب ۵/۲ره سبز يدرصد و دانه ز۷/۲

را پولگـــون  يبـــات اســـانس پونـــه کـــوهين ترکيشـــتريب. بـــود

ــوران )درصـــد۸۹/۱۵(نئول يســـ ۸و ۱، )درصـــد۵۴/۳۱( ، منتوفـ

و در مورد دانـه  ) درصد۷۴/۹(زو پولگون يس ايو س) درصد۱۸/۱۱(

آل  ۷نن ي، آلفــا تــرپ)درصــد۰۲/۲۹(د يــن آلدهيره ســبز کــوميــز

آل  ۷نن ي، گامـا تـرپ  )صـد در۹۴/۱۲(نن ي، گامـا تـرپ  )درصد۷/۲۰(

) درصـد ۷۲/۷(نن يـ و بتا پ) درصد۵۵/۸(من ي، پارا س)درصد۹۰/۸(

ره سـبز و  يـ ، دانـه ز ياسانس پونه کـوه  MICمقدار . ل دادنديتشک

مـورد   يهـا يبـاکتر  يبـر رو  يبيو در حالت ترک يين به تنهايسين

  . نشان داده شده است ۳مطالعه در جدول شماره 

کروگـرم در هـر   يم ۲۵/۰و  ۱۰در غلظـت   يين بـه تنهـا  يسين

لوس يلوس سـرئوس و باسـ  يب سـبب مهـار باسـ   يـ تر به ترتيليليم

مـورد   يهايه باکتريبر عل يپونه کوه MICزان يم. س شديليسوبت

ب در ين به ترتيسيره سبز و نيکه دانه زيکسان بود درحاليمطالعه 

تر مانع رشد يل يليکروگرم در هر ميم ۲۵/۰و  درصد۱۲۵/۰غلظت 

 FICج محاسـبه شـاخص   ينتـا . س شدنديليلوس سوبتيباس يباکتر

اثـر   يابيـ ارز ين، بـرا يسـ يره سـبز و ن يـ ، دانـه ز ياسانس پونه کوه

ن و يسيبا ن يب پونه کوهيهم نشان داد که ترک يشان بر رومتقابل

 يهايه باکتريبرعل يستينرژين، اثر سيسيره سبز به همراه نيدانه ز

 FICمقدار شاخص . س دارديليلوس سوبتيلوس سرئوس و باسيباس

اثـر  . ک بودين کوچکتر از يسيمورد مطالعه با ن يهاب اسانسيترک

مـورد مطالعـه و    يهـا تحـت بازدارنـده اسـانس    يهاغلظت يبيترک

لوس سـرئوس و  يباسـ  يهـا يرشـد بـاکتر   يمنحنـ  ين بر رويسين

  . نشان داده شده است ۵و  ۴در جداول شماره  سيليسوبت

ـ يسـ يل نشـان داده شـده ن  طور که در جداوهمان صـورت  هن ب

مـورد   يهـا يه بـاکتر يـ ر هـر دو اسـانس را بـر عل   يتأث يستينرژيس

گـر غلظـت تحـت بازدارنـده     ياز طرف د. ش داده استيمطالعه افزا

 يهـا يتم باکتريشتر از هر دو اسانس موجب کاهش لگارين بيسين

 نيسيره سبز و نيتوأم اسانس دانه ز يريبکارگ. مانده شده استيباق

ر را در ين تأثيشترين، بيسيو ن يب اسانس پونه کوهينسبت به ترک

  .داشت يهر دو باکتر يشيفرم رو يهاکاهش تعداد سلول

  

 ياسانس پونه کوه ييايميب شيترک ):۱(شمارهجدول 

  GC/MSله دستگاه يوسهشده ب ييشناسا

 درصد يشاخص بازدار بيترک

 ۸۶/۱ ۹۳۹  ننيآلفا پ

 ۰۷/۳ ۹۸۰ ننيبتا پ ۲

 ۸۹/۱۵ ۱۰۳۱ نئوليس ۸و۱

 ۹۱/۰ ۱۰۹۹ ل بوتانواتيمنت ۲ل يزوپنتيا

 ۷ ۱۱۴۹ ال ۸ان  ۳پارامنت 

 ۱۸/۱۱ ۱۱۶۳ منتوفوران

۷۴/۹ ۱۱۷۵ زو پولگونيس ايس  

 ۰۱/۱ ۱۱۹۰ بورنئول

۷۸/۱ ۱۲۲۰  دروکاروئوليه يزو دينئو ا  

 ۵۴/۳۱ ۱۲۴۵ پولگون

۸۰/۳ ۱۳۴۲  وان۱کلوهگزان يس ۲  

 ۵۸/۱ ۱۳۵۰ دسن۱

۶۰/۱ ۱۵۸۰  ديلن اکسايوفيرکا  

 ۹۶/۹۰ جمع کل

  

ره سبز ياسانس دانه ز ييايميب شيترک ):۲(شماره جدول 

  GC/MSله دستگاه يشده بوس ييشناسا

 درصد  يشاخص بازدار بيترک

 ۶۸/۰ ۹۳۹  ننيآلفا پ

 ۷۲/۷ ۹۸۰ ننيبتا پ

 ۱/۱ ۹۹۱ رسنيم

 ۷۹/۰ ۱۰۰۳ آلفافالندرن

 ۵۵/۸ ۱۰۲۷ منيپاراس

 ۸۴/۰ ۱۰۳۳ بتافالندرن

 ۹۴/۱۲ ۱۰۶۱ ننيگاماترپ

 ۴۵/۴ ۱۱۹۵  درو کارونيهيسس د

 ۰۲/۲۹ ۱۲۴۷  دين آلدهيکوم

 ۷۰/۲۰ ۱۲۸۹  آل ۷نن يآلفا ترپ

 ۹۰/۸ ۱۳۰۴ آل ۷نن يگاما ترپ

 ۶۹/۹۵ جمع کل
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 دکتر محمدرضا پژوهي و همكاران  … ينه کوهاسانس پو يکروبيت ضدميو فعال ييايميبات شيترک يابيارز
 

۳۲۸  

  بيو در ترک ييبه تنها) µg/ml(ن يسيو ن) درصد(ره سبز ي، دانه زياسانس پونه کوه يحداقل غلظت ممانعت کنندگ ):۳(شماره جدول 

 نيسين+ ره سبز يدانه ز نيسين+  يپونه کوه ره سبزيدانه ز يپونه کوه نيسين يباکتر يهاهيسو

  ATCC 11778 ۱۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۰۶۲/۰+۲۵/۱ ۰۳۱/۰  +۲۵/۱لوس سرئوس يباس
۰۱۵/۰ +۵/۲ 

  ATCC 6633 ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۱۲۵/۰ ۱۲۵/۰  +۰۶۳/۰س يليلوس سوبتيباس
۰۶۲/۰ +۱۲۵/۰ 

۰۶۲/۰ +۰۶۳/۰  
۰۳۱/۰ +۱۲۵/۰ 

  

ره سبز ي، ز)درصد۱۲۵/۰( ي، پونه کوه)g/mlµ ۵(ن يسير نيلوس سرئوس تحت تأثيباس يشيرو يهاتم تعداد سلوليلگار ):۴(شمارهجدول 

  يخانه گذارساعت گرم ۶در مدت  هاآن يبيو اثر ترک) درصد۱۲۵/۰(

  انحراف استاندارد ±لوس سرئوسيباس يهاتم تعداد سلولين لگاريانگيم مارهايت

 ۶ساعت  ۵ساعت  ۴ساعت  ۳ساعت  ۲ساعت  ۱ساعت  ۰ساعت

 ۸۰/۶±۰۳/۰ ۵۴/۶±۰۰/۰ ۲۳/۶±۰۲/۰ ۷۵/۵±۱۱/۰ ۵۶/۵±۰۱/۰ ۲۴/۵±۰۱/۰ ۱۷/۵±۰۲/۰ کنترل

 ۰۷/۴±۰۱/۰ ۱۸/۴±۰۲/۰ ۲۵/۴±۰۱/۰ ۳۰/۴±۰۳/۰ ۳۷/۴±۰۴/۰ ۶۵/۴±۰۱/۰ ۰۲/۵±۰۱/۰ نيسين

 ۹۲/۴±۰۰/۰ ۹۰/۴±۰۱/۰ ۸۰/۴±۰۴/۰ ۷۷/۴±۰۲/۰ ۶۶/۴±۰۰/۰ ۸۳/۴±۰۲/۰ ۰۴/۵±۰۵/۰  يپونه کوه

 ۸۰/۴±۰۱/۰ ۷۴/۴±۰۱/۰ ۷۰/۴±۰۱/۰ ۶۰/۴±۰۱/۰ ۵۸/۴±۱۰/۰ ۸۰/۴±۰۰/۰ ۹۷/۴±۰۳/۰ ره سبزيز

 ۱۶/۳±۰۲/۰ ۲۷/۳±۰۳/۰ ۳۵/۳±۰۱/۰ ۶۴/۳±۰۰/۰ ۷۷/۳±۰۲/۰ ۲۱/۴±۰۴/۰ ۱۴/۵±۰۰/۰ يپونه کوه+ ن يسين

 ۷۰/۲±۰۱/۰ ۸۴/۲±۰۱/۰ ۹۸/۲±۰۳/۰ ۲۰/۳±۰۱/۰ ۴۱/۳±۰۱/۰ ۸۶/۳±۰۱/۰ ۹۵/۴±۰۲/۰ ره سبزيز+ ن يسين

  

، )درصد۱۲۵/۰( ي، پونه کوه)g/mlµ۱۲۵/۰(ن يسير نيس تحت تأثيليلوس سوبتيباس يشيرو يهاتم تعداد سلوليلگار ):۵(شماره جدول 

  يخانه گذارساعت گرم ۶در مدت  هاآن يبيو اثر ترک) درصد۰۷۵/۰(ره سبز يز

 انحراف استاندارد± سيليلوس سوبتيباس يهام تعداد سلولتين لگاريانگيم مارهايت

 ۶ساعت  ۵ساعت  ۴ساعت  ۳ساعت  ۲ساعت  ۱ساعت  ۰ساعت
 ۴۰/۶±۰۰/۰ ۳۱/۶±۰۳/۰ ۱۶/۶±۰۱/۰ ۷۸/۵±۰۱/۰ ۳۷/۵±۰۲/۰ ۲۳/۵±۰۱/۰ ۱۱/۵±۱۰/۰ کنترل

 ۵۰/۴±۰۰/۰ ۵۶/۴±۰۴/۰ ۵۱/۴±۰۱/۰ ۴۵/۴±۰۲/۰ ۵۵/۴±۰۱/۰ ۷۷/۴±۰۳/۰ ۹۶/۴±۰۱/۰ ن يسين
 ۲۷/۵±۰۳/۰ ۲۰/۵±۰۱/۰ ۰۴/۵±۰۰/۰ ۹۰/۴±۰۰/۰ ۸۴/۴±۰۲/۰ ۰۰/۵±۰۳/۰ ۰۷/۵±۰۴/۰   يپونه کوه

 ۱۰/۵±۰۰/۰ ۰۰/۵±۰۲/۰ ۸۵/۴±۰۲/۰ ۷۴/۴±۰۵/۰ ۷۶/۴±۰۰/۰ ۸۵/۴±۰۱/۰ ۰۰/۵±۰۱/۰ ره سبز يز

 ۷۶/۳±۰۲/۰ ۸۵/۳±۰۱/۰ ۹۲/۳±۱۲/۰ ۱۱/۴±۰۱/۰ ۲۵/۴±۰۲/۰ ۶۲/۴±۰۳/۰ ۰۴/۵±۰۴/۰ يپونه کوه+ ن يسين

 ۴۸/۳±۰۱/۰ ۵۷/۳±۰۰/۰ ۷۲/۳±۰۲/۰ ۸۰/۳±۰۶/۰ ۱۷/۴±۰۳/۰ ۴۸/۴±۱۰/۰ ۰۰/۵±۰۱/۰ ره سبزيز+ ن يسين

  

  و نتيجه گيريبحث 

در  يان بهداشـت يـ مصـرف کننـدگان و متول   يبا توجه به نگران

، در هـا آنو مضـرات   ييايميشـ  يهـا رابطه با استفاده از نگهدارنده

ژه يـ وهب يعيطب يهاندهش به استفاده از نگهدارير گراياخ يهاسال

افته و يش يافزا هاآنبات يترک ييو شناسا هاهياهان و ادوياسانس گ

بـه همـراه داشـته اسـت      ييغـذا  يهـا ه پاتوژنيبر عل يج مثبتينتا

ره سـبز  يـ و دانه ز يب اسانس پونه کوهيز ترکيج آنالينتا). ۱۸،۱۷(

 يب اسانس پونه کـوه ين ترکيشترينشان داد که ب GC/MSتوسط 

ن يکـه کـوم  يدهـد، در حـال  يمل ينئول تشکيس ۸و۱پولگون و  را

ره ين درصد را در اسانس دانه زيشتريآل ب ۷نن يد و آلفا ترپيآلده

نشان داده ) ۲۰۰۷(و همکاران  Gulluceدر مطالعه . سبز دارا بودند

تـون  يپريس پياز سـ  يبات اسانس پونه کوهين ترکيشتريشد که ب

. ل شده استيتشک) درصد۵/۱۵( و پولگون) درصد۴/۱۸(د ياپوکسا

بات اسـانس  ين ترکيشتريب) ۱۹(و همکاران  Iacobellisدر مطالعه 

. نن بـود ي، گامـا تـرپ  ۱د، پـارا منـت   ين آلدهيره سبز شامل کوميز

اهان نسبت به همـان  يک گونه از گيل دهنده اسانس يب تشکيترک

مختلف ممکن است اختالف داشته باشد  يط منطقه ايگونه در شرا

از تفـاوت در فصـل برداشـت، زمـان      يتواند ناشيمن اختالفات يو ا
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 يهـا بخـش  يو حتـ  ييايـ استخراج اسانس، مناطق مختلـف جغراف 

ن مطالعـه نشـان داد کـه اسـانس     يج اينتا). ۱۷(اه باشد يمختلف گ

لوس يباسـ  يشـ يرو يهـا ه سلوليره سبز بر عليو دانه ز يپونه کوه

ــوبت ــرئوس و س ــوثر يليس ــس م ــنديم ــدر ا. باش ــن مي ــأثي ر يان ت

در ارتباط بـا  . شتر مشهود بوديره سبز بياسانس دانه ز يکروبيضدم

  ن مطالعــه يـ مـذکور در ا  يهـا يمختلـف بــر باکتر  يهـا اثـر اسـانس  

از جملـه در مطالعـه   . صـورت گرفتـه اسـت    يمختلفـ  يهـا يبررس

Jirovetz  ــاران ــنشــان داده شــد اســانس ز ) ۲۰(و همک ــبز ي ره س

بـر   يابيمورد ارز يهان قارچيرا در ب يکروبيت ضدمين فعاليشتريب

ن يشـتر يگرم مثبت ب يهاين باکتريجر و در بيلوس نايه آسپرژيعل

ز يـ در مطالعه حاضر ن. س دارديليلوس سوبتيباس ير را بر باکتريتأث

لوس سرئوس در برابـر اسـانس   يس نسبت به باسيليلوس سوبتيباس

ـ . ره سبز حساسـتر بـود  يز ) ۱۹( و همکـاران  Iacobellisن يهمچن

گـرم   يهـا ياکثـر بـاکتر   يره سبز بـر رو ينشان دادند که اسانس ز

   يبـر رو  ير کمـ يشـود امـا تـأث   يمـ موثر واقـع   يمثبت و گرم منف

ـ . پزودوموناس دارد يباکتر يهاگونه ت يـ فعال يابيـ ن در ارزيهمچن

 Gulluce توسط  يو اسانس پونه کوه يعصاره متانول يکروبيضدم
اسـانس پونـه    يکروبير ضدميد که تأثنشان داده ش) ۸(و همکاران 

در مطالعـه حاضـر در   . باشـد يمآن  يشتر از عصاره متانوليب يکوه

ن يسـ يمـورد مطالعـه بـه همـراه ن     يهاصورت استفاده توأم اسانس

ـ  هاآنت يفعال   جـه  يابـد و در نت ييمـ ش يافـزا  يسـت ينرژيطـور س هب

 بـر  يکروبيب ضـدم يـ از هـر دو نـوع ترک   يترتوان با غلظت کميم

و  Polن رابطــه، يدر همــ. مــورد مطالعــه فــائق آمــد يهــايبــاکتر

ـ  يسـت ينرژيبه ارتباط س) ۲۱(همکاران  ن و کـارواکرول  يسـ ين نيب

 يهـا ه سـلول يـ بـر عل ) شـن ياز اجزاء اسانس مرزنجـوش و آو  يکي(

نشـان داده   يگريدر مطالعه د. بردند يلوس سرئوس پيباس يشيرو

له الکتوکوکوس يوسهه بد شدين توليسين يکروبير ضدميشد که تأث

تحـت   يهـا ب بـا غلظـت  يدر ترک ينده ايطور فزاهب KE3س يالکت

ش يس موثر بوده و با افزايليلوس سوبتيباس يمول بر رويبازدارنده ت

ـ ). ۲۲(شـود  يمـ ان يـ شـتر نما ين اثـر ب يـ مول ايغلظت ت ن يهمچن

Solomakos  ـ ياثر ضـد م ) ۲۳(و همکاران شـن،  ياسـانس آو  يکروب

توژنز در گوشت چرخ يا مونوسيستريه ليبر عل هاآن بين و ترکيسين

جـه  ين نتيقرار دادند و به ا ين را مورد بررسييپا يشده گاو در دما

اسانس  درصد۶/۰مار گوشت چرخ شده گاو با غلظت يدند که تيرس

ن در هر يسيواحد ن ۱۰۰۰ا ي ۵۰۰ يهاب با غلظتيشن در ترکيآو

ــرم، فعال ــگ ــتينرژيت سي ــو يس ــر عل يق ــب ــاي ــتريل يکتره ب ا يس

از  هاعملکرد اسانس يمطالعات بر رو يطور کلهب. توژنز دارديمونوس

 هاآن يبيکند که مربوط به عمل تخريمت يسم واحد تبعيک مکاني

  ن يسـ ين يريدر صـورت بکـارگ  ). ۲۴(باشـد  يم يسلول يغشا يرو

  ن يسـ ين يف عملکـرد يـ ط ياهيـ گ يهابا اسانس يبيصورت ترکهب

از آنجـا کـه   . شوديمع تر يوس ييظت کننده غذاک محافي عنوانهب

توان يمکنند يمعمل  يتوپالسميغشا س يب بر رويهر دو نوع ترک

ـ  يسـت ينرژيک اثر سي  يکروبيب ضـدم يـ ک ترکيـ را از  يشـ يا افزاي

بـه غلظـت    هـا آن ياثر ممانعت کنندگ يانتظار داشت و برا يعيطب

  ن کـه  يـ بـه ا بـا توجـه   . از خواهـد بـود  يـ ب نياز هر دو ترک يترکم

 يره سـبز بـرا  يـ و دانـه ز  ياز اسانس پونه کـوه يمورد ن يهاغلظت

ــرم رو ريغ ــردن ف ــال ک ــ يشــيفع ــيباس لوس يلوس ســرئوس و باس

شود، استفاده يم ييدر ماده غذا يرات طعمييس موجب تغيليسوبت

ــيســياز ن ــر بــه همــراه  يريدر مقــاد يســتينرژيطــور سهن ب   کمت

تواند کـاربرد  يممناسب،  يمرش طعيبا پذ هااز اسانس ييهاغلظت

کـه بـا    ييژه در مـواد غـذا  يداشته باشد بو ييدر صنعت غذا يعمل

فسـادزا و   يهـا ياحتمال حضـور بـاکتر   يمار حرارتيوجود اعمال ت

تحـت بازدارنـده    يهـا اسـتفاده از غلظـت  . باشديم هاآنپاتوژن در 

ش فـاز  ين مطالعـه باعـث افـزا   ين مورد استفاده در ايسياسانس و ن

ــکمــ ــاکتر يون در منحن ــد ب ــگرد يرش ــه اي ــد ک ــوع در ي ن موض

طور هب. برخوردار است يژه ايت وياز اهم ييمواد غذا يولوژيکروبيم

پونه و دانه  ياسانسها يکروبين اثر ضدمين مطالعه مبيج اينتا يکل

اما با . باشديمگر يکدين بخصوص بصورت توأم با يسيره سبز و نيز

بـر   هـا آناثـر   يستيبات، بايترک نيا ين جهت کاربرد عمليوجود ا

مختلـف   ييغـذا  يهـا و عوامل فساد، در مـدل  هاگر پاتوژنيد يرو

  .مطالعه شود

  

  يدانقدر ر وتشك

ه يدانشگاه اروم يليالت تکميله از معاونت محترم تحصينوسيبد

ن پـروژه و کارشـناس   يـ ا يهـا نـه ين هزيل مساعدت در تـأم يبه دل

دانشگاه  يدانشکده دامپزشک ييشگاه بهداشت مواد غذايمحترم آزما

   يهـا يهمکـار  خـاطر  بـه  يقاسـم مهـد   يدهـا يه، جناب آقاياروم

 .آيديم عمل به قدرداني و تشكر قين تحقيشان در انجام اغيدريب
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