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  پژوهشی علمی

  

 یی غذايها از پاتوژني اسانس پونه بر تعدادیکروبیت ضدمی فعالیابیارز
ط یکل در شراین و کلرامفنیسی جنتامايهاکیوتیبیو برهمکنش آن با آنت

  ط کشتیمح
  

  3این مهرنی، محمد ام3یزاده بهبهانی، بهروز عل2، حسن برزگر1 تناوريهاد
  

 یعی و منابع طبي، دانشگاه علوم کشاورزییع غذای و صنای، دانشکده علوم دامییع غذای صنای ارشد، گروه علوم و مهندسی کارشناسيدانشجو - 1
  رانی، ایخوزستان، مالثان

  رانی، ای خوزستان، مالثانیعی و منابع طبي، دانشگاه علوم کشاورزییع غذای و صنای، دانشکده علوم دامییع غذای صنایار، گروه علوم و مهندسیدانش - 2
             خوزستان،یعی و منابع طبي، دانشگاه علوم کشاورزییع غذای و صنای، دانشکده علوم دامییع غذای صنای مهندسار، گروه علوم ویاستاد  - 3

  رانی، ایمالثان
)16/11/98: رشیپذ خیتار  98/ 17/08:  افتیدر خیتار(  

  
  دهیچک

. شودی استفاده میی غذايهاتی و رفع مسمومیستم تنفسی دستگاه گوارش، اختالالت سيهایت، ناراحتینوزیاه پونه جهت درمان سی از گیدر طب سنت
 برهمکنش اسانس پونه با یجهت بررس.  قرار گرفتی مورد بررسیی غذايها از پاتوژني اسانس پونه بر تعدادیکروبیت ضدمین پژوهش فعالیدر ا

 يهاسمیکروارگانی مهار رشد مییج نشان داد که اسانس پونه تواناینتا.  استفاده شديار تحت مهيهاکل از غلظتین و کلرامفنیسی جنتاماکیوتیبیآنت
ا یستریل يهاي باکتري براسکیانتشار در آگار با استفاده از دبه روش ) یهاله بازدارندگ(قطر هاله عدم رشد . ط کشت داشتیپاتوژن را بر سطح مح

ن یانگیم.متر بودیلی م10 و 14، 10، 60/14، 50/16ب ی به ترتنوزایسودوموناس ائروژ و یفیالمونال تس، یا کلیاشرش، لوکوکوس اورئوسیاستاف، نوکوایا
سالمونال ، یا کلیاشرش، لوکوکوس اورئوسیاستاف، نوکوایا ایستریل يهاي باکتري براانتشار در آگار با استفاده از چاهک به روش یقطر هاله بازدارندگ

ک یوتیبیب اسانس پونه با آنتیج نشان داد که در حالت ترکینتا. متر بودیلی م10/10 و 30/14، 12، 16، 40/14ب ی به ترتنوزایسودوموناس ائروژ و یفیت
 يهاي باکتريکل برایک کلرامفنیوتیبی اسانس پونه با آنتیبیدر حالت ترک.  مشاهده شدیستینرژیها حالت سي باکتری تمامين برایسیجنتاما
 ی تمامي اسانس پونه برای حداقل غلظت مهارکنندگ.دی مشاهده گردیستینرژی حالت سنوزایسودوموناسائروژ و یا کلیاشرش، سلوکوکوس اورئویاستاف
 يهاسمیکروارگانیتوان از اسانس پونه جهت کنترل رشد میج به دست آمده می با توجه به نتایبه طور کل. تر بودیلیلیگرم بر میلی م25/6 يهايباکتر

  . استفاده کردییدر مواد غذازا يماریب
  
  .، برهمکنشیی غذايها، پاتوژنیستینرژیاسانس پونه، اثر س: د واژگانیکل
  

                                                                                                                                                                                              
 

 مکاتبات مسئول: hbarzegar@asnrukh.ac.ir 
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   مقدمه- 1
ش سطح ی و افزای فراوان در علم پزشکيهاشرفتیبا وجود پ

 با يهايماریت و بیا، آمار افراد مبتال به مسمومیبهداشت در دن
 قرار داشته و يا همچنان در سطح نگران کنندهییمنشا غذا
]. 2و1[شود ی مطرح می از مشکالت جهانیکیعنوان همواره به

ک از گذشته تا ی سنتتيها و نگهدارندهییایمیاستفاده از مواد ش
 عوامل ي کنترل و نابوديک راه حل، برایعنوان به حال به

ه و مورد استفاده قرار  مطرح بودییزا محصوالت غذايماریب
 مصرف کنندگان به اثرات یش آگاهیامروزه با افزا].2[رد یگیم

د ی مفیکروبین مواد همانند حذف بار میو عوارض نامطلوب ا
ها و يجاد مقاومت در باکتریت، ای و سمییزابدن، خطر سرطان

ن دسته از مواد کاهش ی به اید اقبال عمومی جديهاهیظهور سو
از به یبا توجه به عوارض ذکر شده در باال، ن]. 3و2[افته است ی

 اثر ي دارایی که از سویعی طبيهانیگزیمنابع و جا
 یگر فاقد عوارض جانبی دي مناسب بوده و از سویکروبیضدم

  ].3[شود یش از گذشته احساس میباشند ب
 هستند که به اثر یعی از جمله منابع طبییاهان دارویگ

 گذشته اشاره يها از  پژوهشيرایها در بس آنیکروبیضدم
 نسبت به ی متفاوتيهاسمیها با مکانبین ترکیا. شده است

ن امر سبب یها موثرند که اسمیکروارگانیها بر مکیوتیبیآنت
 یژگیو]. 4[شود یز میها ن آنیکیولوژیت بی فعاليش دامنهیافزا

ه مانند ی ثانويهاتیاهان بر اثر سنتز متابولی گیکروبیضدم
بات معطر و فرار هستند که یها ترکاسانس]. 5[ها است انساس

واره یبات اغلب بر دین ترکیا]. 4[ دارند یاه نقش حفاظتیدر گ
ز و یت آبگریها اثر کرده و با داشتن ماهسمیکروارگانی میسلول
ن ی ایدر پ. شوندی خود باعث نفوذ در ساختار غشا میروغن

ت ی سلول و در نهايرات فشار اسمزییها،تغونیامر خروج 
  ].3[دهد یسم رخ میگروارگانیمرگ م

ا یLabiatae  و عضو خانواده Menthaاه پونه از جنس یگ
Lamiaceae و غالبا به   چند ساله بودهیاهیپونه گ. است
 مرطوب و معتدله مانند کرانه ی در نواحیصورت وحش

ران یا و ایقا، آسی از اروپا، شمال آفریها و بخش بزرگرودخانه
بات موثر در عطر و طعم یل داشتن ترکیبه دل]. 6[کند یرشد م

از ]. 1[ بهره برد یی در موادغذایتوان از پونه به عنوان چاشنیم
 آن در یی هوايهاژه قسمتیاه به وین گی گوناگون ايهابخش

  اهانیگ ]. 3 [ شودیم  استفاده  ي تجاريهاهیادو د ی تول ه ویته

 جهت درمان ی به خصوص پونه در طب سنتیی دارو
ستم ی دستگاه گوارش، اختالالت سيهایت، ناراحتینوزیس

]. 6[شود ی استفاده میی غذايهاتی و رفع مسمومیتنفس
 اسانس یکروبیمت ضدی گذشته فعاليها از پژوهشياریبس

، 1 مانند کارواکرولیباتین اثر را به ترکید نموده و اییپونه را تا
  ]. 5[اند  مرتبط دانسته3 و پولگون2منتون
             د یبه جهت تول 4لوکوکوساورئوسیاستاف يباکتر

 ي داراییع غذایت در صنایجاد کننده مسمومی ايهانیانتروتوکس
ن یتر از خطرناكیکی 5ایستریل]. 7[ است ياژهیت ویاهم

 درصد از افراد 30 است که باعث مرگ یی مواد غذايهاپاتوژن
توان به ی مين باکتریاز مشکالت مربوط به ا]. 8[شود یمبتال م

ن یتراز مهم]. 8[خچال اشاره نمود ی ير در دمایرشد و تکث
اشاره  6یا کلیاشرشتوان به یاسه می خانواده انتروباکترياعضا
 يهايماریز سبب بیار کم نیر بسی در مقادين باکتریا]. 9[کرد 

شود ی در انسان ميستم ادراری سيهار عفونتی نظياکشنده
  است که بهی گرم منفيباکتر7نوزایسودوموناس ائروژ ].10و9[
 و هاکیوتیبی در برابر آنتییلم، مقاومت باالیوفید بیل تولیدل

 ين باکتریا]. 11[دهد ی کننده از خود نشان میعوامل ضدعفون
جاد یف شود مانند ای بدن تضعیمنیستم ای که سيدر موارد

سالمونال ]. 12[گردد ید می شديها باعث عفونتیسوختگ
دا ی انسان پیستم بدنی که با سیی باالیل هماهنگیدل به8یفیت

بنابر ]. 13[شود ی می متنوعيهايماری بجادیکرده است باعث ا
االت متحده یا فرد در  4500- 3500ها ساالنه حدود گزارش

  ].14[شوند یبه سالمونلوز مبتال مکا یآمر
لذا . ران استیاه پونه کشور ای گیعی طبيهاستگاهی از زیکی

اه و ین گی آسان، ارزان بودن ایت دسترسیباتوجه به قابل
ن یرش طعم و مطابقت آن با ذائقه عموم مردم این پذیهمچن

 یکروبیت ضدمی فعالی بررسي در راستایشگاهیپژوهش آزما
ن و یسی جنتامايهاکیوتیبیاسانس پونه و برهمکنش آن با آنت

               ازي بر تعدادیتنط برونیکل در شرایکلرامفن
  . رفتیزا انجام پذيماری بيهاسمیکروارگانیم
  

                                                                                         
 
1. Carvacrol 
2. Menthone 
3. Pulegone 
4. Staphylococcus aureus 
5. Listeria  
6. Escherichia coli 
7. Pseudomonas aeruginosa 
8. Salmonella typhi 
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  ها روش مواد و- 2
  یکروبی و مییایمیه مواد شی ته- 2-1

نتون ی و مولر ه1نتون آگاری مولر هیکروبی کشت ميهاطیمح
وم یل تترازولی فنيتر. ه شدندی از شرکت مرك آلمان ته2براث
ن و یسیک جنتامایوتی بینت آيهاسکی، د)گمایس (3دیکلرا

ل ی متي، د)پادتن طب(سک بالنک ی، د)پادتن طب(کل یکلرامفن
ز با ین) مرك آلمان (805ن یو توئ) مرك آلمان (4دیسولفوکسا
  .دیه گردیته یشگاهیدرجه آزما

  اه پونهیه اسانس گی ته- 2-2
از شرکت  pulegiumMenthaیاسانس پونه با نام علم

.  شديداریخر) يمشهد، خراسان رضو(جوهره طعم مشهد 
ر با آب یالزم به ذکر است نحوه استخراج اسانس به روش تقط

  .صورت گرفت

  یکروبی ميهاهیه سوی ته- 2-3
، ATCC 25923لوکوکوس اورئوسیاستاف یکروبی ميهاهیسو

 ATCCنوزایسودوموناس ائروژ، ATCC 25922یا کلیاشرش

ا یستریل و  ATCC 14028یفیسالمونال ت، 27853
 مواد يولوژیکروبیشگاه می از آزماATCC 33090نوکوایا

، دانشگاه علوم ییع غذای و صنای، دانشکده علوم دامییغذا
 .ه شدی خوزستان تهیعی و منابع طبيکشاورز

  فارلنده استاندارد مکی ته- 2-4
د یب اسی در ترکی متفاوتيهافارلند در نسبت مکياستانداردها

ه یجهت ته. شودیه می درصد ته1م یک و کلرو باریسولفور
 1ک ید سولفوریتر اسیلیلی م5/99فارلند م مکیاستاندارد ن
 درصد را با هم 175/1م یتر کلرور باریلیلیم میدرصد و ن

جذب محلول حاصل با استفاده از دستگاه . ب شدیترک
. گرددی ميریگ اندازه نانومتر625اسپکتروفتومتر در طول موج 

 باشد 13/0 تا 08/0 يزان جذب در محدودهی که میدر صورت
 ي حاویکروبیون میکدورت محلول معادل با سوسپانس

CFU6/mL 108 × 5/1 16 و 15[ بود.[  
                                                                                         
 
1. Mueller hinton agar 
2. Mueller hinton broth 
3. Triphenyltetrazolium chloride 
4. Dimethyl sulfoxide 
5. Tween 80 
6. Colony-forming unit 

  فارلندم مکیون نیه سوسپانسی ته- 2-5
 ساعت قبل از 24 یکروبی ميها آزمونیجهت انجام تمام

. رفتیح صورت پذیره تلقیشروع آزمون از کشت ذخ
 در سرم ی کلني از حل کردن مقداریکروبیون میسوسپانس

فارلند م مکی تا برابر شدن کدورت آن با استاندارد نيولوژیزیف
 که یدر صورت. رفتیپذ  نانومتر انجام625در طول موج 

 ی کلنيمقدارون کمتر از استاندارد باشد یکدورت سوسپانس
 از سرم یزان اندکیش کدورت میافزوده و در صورت افزا

 ].16 و 15[شود یون اضافه می به سوسپانسيولوژیزیف

  سکی روش انتشار در آگار با استفاده از د- 2-6
ک یعنوان  از موارد بهياریوژن در بسیفیسک دیاز روش د
 يهاتی متابولیکروبیت ضدمی فعالی جهت بررسییروش ابتدا

فارلند م مکیون معادل نیسوسپانس. شودی استفاده میاهیه گیانوث
نتون یط کشت مولر هی بر سطح محییایه باکتری هر سويبرا

تر از اسانس خالص یکرولی م20سپس . دیآگار پخش گرد
 بر سطح ی به آرام45/0 یلتر سرسرنگیل شده به کمک فیاستر

ن و یسی جنتامايهاسکیاز د. خته شدی بالنک ريهاسکید
 يگرمخانه گذار. دیسه استفاده گردیز جهت مقایکل نیکلرامفن
.  ساعت انجام شد24گراد به مدت ی درجه سانت37 يدر دما

 جینتا. دیمتر محاسبه گردیلی بر حسب م7قطر هاله عدم رشد
  ].17[سه شدی مقا8CLSI جداول با هاکیوتیبیآنت ازل حاص

 روش انتشار در آگار با استفاده از - 2-7
  چاهک
 کار همانند آزمون انتشار در آگار با استفاده از یروش کل

ل یتر اسانس استریکرولی م20ن تفاوت که یباشد با ایسک مید
متر بر سطح یلیجاد شده به قطر شش می ايهاخالص در چاهک

) شی ديمتر در پتریلی م20(نتون آگار یلر هط کشت مویمح
 ي در دمايقطر هاله عدم رشد پس از گرمخانه گذار. خته شدیر

متر یلی ساعت بر حسب م24مدت گراد بهی درجه سانت37
  ].18[گزارش شد 

  

                                                                                         
 
7. Inhibition zone diameter 
8. Clinical and laboratory standards institute 
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 از ین حداقل غلظت بازدارندگیی تع- 2-8
  1رشد

زان حداقل غلظت ی م2لوشن براثیکرودایبا استفاده از روش م
ابتدا .  محاسبه شدیکروبی ميهاهی سویاسانس جهت بازدارندگ

گرم بر یلی م400ک محلول مادر با غلظت یاز اسانس پونه 
، 12/3، 56/1، 78/0 ی متواليهاسپس رقت. ه شدیتر تهیلیلیم

تر از یلیلیگرم بر میلی م200 و 100، 50 ،25، 5/12، 25/6
 یصورت ستونه شده بهی تهيهارقت. محلول مادر آماده شدند

 به هر یفی استاندارد به صورت ردیکروبی ميهاونیو سوسپانس
 يهاستون.  خانه اضافه شدند96ت یکروپلی ميهاک از چاهکی

نتون یط کشت مولر هیمح( مثبت يعنوان شاهدها به12 و 11
ط مولر یمح (یو منف) یکروبیون میراث همراه با سوسپانسب
پس از . لحاظ شدند) نتون براث همراه با اسانس خالصیه

 24گراد به مدت ی درجه سانت37 ي در دمايگرمخانه گذار
وم یل تترازولی فني درصد تر5ها معرف ساعت به تمام چاهک

 م ساعتی که پس از نین چاهکیغلظت اول. د اضافه شدیکلرا
ر رنگ نداده ییگراد تغی درجه سانت37 ي در دمايگرمخانه گذار

  ].19[د ی گزارش گردیعنوان حداقل غلظت مهارکنندگرا به
  3ین حداقل غلظت کشندگیی تع- 2-9

 از رشد ین حداقل غلظت بازدارندگییج آزمون تعیباتوجه به نتا
ها  که رنگ قرمز در آنيها چاهکتر ازیکرولی م100زان یم

ط کشت مولر ی بر محیصورت کشت سطحظاهر نشده است به
 ي در دمايپس از گرمخانه گذار. نتون آگار کشت داده شدیه

چ ی که هیتین پلی ساعت اول24گراد به مدت ی درجه سانت37
 یعنوان حداقل غلظت کشندگ در آن مشاهده نشد بهیکلن

  ].20[د یگزارش گرد
) اسانس(کروب ی برهمکنش ماده ضدم- 2-10

ن و یسیک جنتامایوتیبی آنتيهاسکیبا د
  کلیکلرامفن

ک از یوتیبی اسانس با آنتی و کاهندگییافزا اثر همیجهت بررس
ن یدر ا.  استفاده شد(sub-Mic) ي تحت مهاريهاغلظت

ابتدا .  استفاده شد2/1 يپژوهش از غلظت تحت مهار

                                                                                         
 
1. Minimum inhibitory concentration 
2. Micro dilution broth 
3. Minimum bactericidalconcentration 

ط یفارلند بر سطح محم مکی معادل نیکروبیون میسوسپانس
 اسانس ي تحت مهاريها غلظتينتون آگار حاویکشت مولر ه

         يهاسکید. دی پخش گردیپونه به صورت کشت سطح
ط کشت یکل بر سطح محین و کلرامفنیسیک جنتامایوتیبیآنت

 ي ساعت در دما24 به مدت يگرمخانه گذار. قرار داده شدند
 ساعت 24 زمان یپس از ط. د انجام شدگرای درجه سانت37

  ].21[متر گزارش شد یلیقطر هاله عدم رشد بر حسب م
  ي آماريهال دادهیه و تحلی تجز- 2-11

ک طرفه، با استفاده از یانس یز واری حاصل به روش آناليهاداده
4SPSSها از نیانگیسه می مقايبرا. ز قرار گرفتیمورد آنال

. دی درصد استفاده گرد5 در سطح 5 دانکنياروش چند دامنه
  .دیشتر تکرار گردیا بی در سه بار یکروبی ميها آزمونیتمام

  

  ج و بحثی نتا- 3
 يهاکیوتیبیج حاصل از برهمکنش اسانس پونه با آنتینتا

 اسانس ییایت ضدباکتریکل به همراه فعالین و کلرامفنیسیجنتاما
، آورده 1 در جدول سکیانتشار در آگار با استفاده از دبه روش 

ج پژوهش حاضر نشان داد که اسانس پونه ینتا. شده است
ط ی پاتوژن را بر سطح محيهاسمیکروارگانی مهار رشد مییتوانا

به روش ) یهاله بازدارندگ(قطر هاله عدم رشد . کشت داشت
ا یستریل يهاي باکتري براسکیانتشار در آگار با استفاده از د

 یفیسالمونال ت، یا کلیاشرش، لوکوکوس اورئوسیاستاف، نوکوایا
 و 14، 10، 60/14، 50/16ب ی به ترتنوزایسودوموناس ائروژو 
-یب اسانس پونه با آنتیج حاصل از ترکینتا. متر بودیلی م10

، نوکوایا ایستریل يهاي باکترين برایسیک جنتامایوتیب
 و یفیسالمونال ت، یا کلیاشرش، س اورئوسلوکوکویاستاف

 و 20/18، 30/23، 20، 50/19ب ی به ترتنوزایسودوموناس ائروژ
ب اسانس یج نشان داد که در حالت ترکینتا. متر بودیلی م20

 مورد يهاي باکتری تمامين برایسیک جنتامایوتیبیپونه با آنت
ج ینتا.  مشاهده شدیستینرژی در پژوهش حاضر حالت سیبررس

 يکل برایک کلرامفنیوتیبیب اسانس پونه با آنتیحاصل از ترک
ا یاشرش، لوکوکوس اورئوسیاستاف، نوکوایا ایستریل يهايباکتر

ب ی به ترتنوزایسودوموناس ائروژ و یفیسالمونال ت، یکل
ج نشان ینتا. متر بودیلی م10/11 و 14، 20/22، 40/21، 40/13

                                                                                         
 
4. Statistical package for social science 
5. Duncan 
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کل یک کلرامفنیوتیبی با آنت اسانس پونهیبیداد که در حالت ترک
 و یا کلیاشرش، لوکوکوس اورئوسیاستاف يهاي باکتريبرا

در . دی مشاهده گردیستینرژی حالت سنوزایسودوموناسائروژ
        يکل برایک کلرامفنیوتیبی اسانس و آنتیبیحالت ترک

ب حالت ی به ترتیفیسالمونال ت و نوکوایا ایستریل يهايباکتر
 از يا، نمونه1 در شکل . تفاوت مشاهده شدیب و یسمیآنتاگون

 يبر باکترکیوتیبیر همزمان اثر اسانس پونه با آنتیتاث
  . نشان داده شده استیاکلیاشرش

  
Table 1 The mean inhibition zone diameter (mm) of Menthapulegiumessential oil (MPEO) and the 

effects of its interaction with Gentamicin and Chloramphenicolantibiotics on some pathogenic 
microorganisms 

 Values are expressed as mean ±standard deviations, n = 3. 
 MPEO: Menthapulegiumessential oil, Gen: Gentamicin, Chl: Chloramphenicol, In: Interaction, Syn: Synergy, 

Ant: Antagonism, Ind: Indifferent. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1 The interaction of Menthapulegiumessential oil with Chloramphenicolantibiotic on Escherichia coli. 
 
 

 اسانس پونه به روش یکروبی اثر ضدمیج حاصل از بررسینتا
، آورده شده 2 در جدول انتشار در آگار با استفاده از چاهک

 يروش بران ی در ایج نشان داد که هاله بازدارندگینتا. است
شتر ی بنوکوایا ایستریل يزا به جز باکتريماری بيهاهی سویتمام

ن قطر هاله یانگیم. سک بودیاز روش انتشار در آگار به کمک د
لوکوکوس یاستاف، نوکوایا ایستریل يهاي باکتري برایبازدارندگ
 نوزایسودوموناس ائروژ و یفیسالمونال ت، یا کلیاشرش، اورئوس

  .متر بودیلی م10/10 و 30/14، 12، 16، 40/14ب یبه ترت
 از رشد ین حداقل غلظت بازدارندگییج حاصل از تعینتا
 اسانس پونه بر یو حداقل غلظت کشندگ) یمهارکنندگ(

  .، نشان داده شده است2زا در جدول يماری  بيهايباکتر

 از رشد اسانس یج نشان داد که حداقل غلظت بازدارندگی نتا
لوکوکوس یاستاف، نوکوایا ایستریل يهايکتر بای تماميپونه برا
 نوزایسودوموناس ائروژ و یفیسالمونال ت، یا کلیاشرش، اورئوس

ج حاصل از حداقل غلظت ینتا. تر بودیلیلیگرم بر میلی م25/6
 400ز بزرگتر از ی مذکور نيهاهی سوی تمامي برایکشندگ

 حداقل غلظت یبه طور کل. تر مشاهده شدیلیلیگرم بر میلیم
شتر از یزا بيماری بيهاي باکتری تمامي اسانس پونه برایکشندگ

 از یی، نما2 در شکل . از رشد بودیحداقل غلظت بازدارندگ
 از رشد اسانس پونه بر ین حداقل غلظت بازدارندگییتع

  .زا نشان داده شده استيماری بيهايباکتر
 

                 Antimicrobial substance 
Microorganism               MPEO Gen Chl In (Gen + MPEO)  In (Chl + MPEO)  

Listeria innocua 16.50 ±0.16 11.50 ±0.15 13.50 ±0.18 19.50 ±0.10 (Syn) 13.40 ±0.54 (Ant) 
Staphylococcus aureus 14.60 ±0.41 18.20 ±0.50 21.30 ±0.44 20.00 ±0.22 (Syn) 21.40 ±0.41 (Syn) 

Escherichia coli 10.00 ±0.20 18.00 ±0.29 22.00 ±0.33 23.30 ±0.20 (Syn) 22.20 ±0.55 (Syn) 
Salmonella typhi 14.00 ±0.25 14.00 ±0.28 14.00 ±0.39 18.20 ±0.50 (Syn) 14.00 ±0.46 (Ind) 

Pseudomonas aeruginosa 10.00 ±0.23 15.10 ±0.18 11.00 ±0.47 20.00 ±0.13 (Syn) 11.10 ±0.25 (Syn) 
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Table 2 The well diffusion agar (WDA), minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum 
bactericidal concentration (MBC) of the Menthapulegiumessential oil (MPEO) on some pathogenic  

  
 

 
 
Fig 2The MIC of Menthapulegiumessential oil by 

microdilution broth method. 
 

 اثر اسانس پونه در ی در مورد بررسی اندکيهاتاکنون پژوهش
، )1389(کرمانشاه و همکاران .  انجام شده استیتنط برونیشرا
 از یه را بر گروه و پونیم گلی عصاره مریکروبیضدماثر 
ن مطالعه یج ایبر اساس نتا.  قرار دادندیها مورد بررسيباکتر

براي استرپتوکوك موتان  از رشد یحداقل غلظت بازدارندگ
کروگرم در ی م100سس ینومی و اکت12/3ل ی، الکتوباس5/12
 یکروبیاثر ضدم، )1394 (یی کچوییعطا].22[باشد یمتر یلیلیم

ا یهاي اشرش را بر باکتريیه کوهاسانساستخراج شدهاز پون
وم جدا ی موریفیلوکوکوس اورئوس و سالمونال تی، استافیکل

ن یج اینتا.  قرار دادندیرا مورد بررسییشده از مواد غذا
لوکوکوساورئوس         ی استافيپزوهشگران نشان داد که باکتر

 را از اسانس پونه بر يرین اثر پذیتر کمیاکلین و اشرشیترشیب
لوکوکوس ی استافيز باکتریدر پژوهش ما ن]. 23[ داشتند خود

 16 یاورئوس در روش چاهک در آگار با قطر هاله بازدارندگ
ن پژوهشگران با یج اینتا.  بودين باکتریترمتر حساسیلیم
  . داشتی مطالعه حاضر همخوانيهاافتهی

 اسانس پونه ییایت ضدباکتری، فعال)1395(نوظهور و همکاران 
، هیپنومونال ی، کلبسیاکلیه اشرشی بر چهار سو رایکوه

نوزا جدا شده یلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژیاستاف
ج ینتا.  قرار دادندی را مورد بررسیمارستانی بيهااز عفونت

 یاکلی اشرشيهاهین اسانس بر سوینشان دادند که ا
ش از دو ی بيمتریلی م23جاد شده ی با هاله اهیپنومونالیوکلبس

ن پژوهشگران نشان داد که یج اینتا. گر موثر استیه دیسو
ب قادر به یتر پونه به ترتیلیلیگرم بر میلی م62 و 31 يهاغلظت

در ]. 24[لوکوکوس اورئوس بودند یه استافیمهار و کشتن سو
 و حداقل یزان حداقل غلظت مهارکنندگیز میپژوهش حاضر ن

تر یلیلیگرم بر میلی م400 و 25/6ب ی به ترتیغلظت کشندگ
  .بود

 از ی گروهیکروبیت ضدمی، فعال)1396( و همکاران یقربان
 یکروبیه می از جمله پونه را بر چهار سویاهی گيهاعصاره

 یفیال و سالمونال تیاکلی، کلبسیلوکوکوساورئوس، اشرشیاستاف
ن مطالعه نشان داد که یج اینتا.  قرار دادندیابیرا مورد ارز
 بر مهار رشد يریسک تاثیبه روش انتشار در دعصاره پونه 

ن مطالعه با یج اینتا]. 25[ نداشته است یکروبی ميهاهیسو
 نداشت، هر چند الزم به ی پژوهش حاضر همخوانيهاافتهی

  .باشدیت عصاره و اسانس کامال متفاوت میباشد که ماهیذکر م
 اسانس پونه یکروبیت ضدمی، فعال)1396( و همکاران یرحمان

لوکوکوس اورئوس، ی استافییایه باکتریرا بر چهار سو
نگه به یرینوزا و سودوموناسسیاکلی، سودوموناس آئروژیاشرش

 و یوژن و حداقل غلظت مهارکنندگیفیسک دیروش  د
ج به دست آمده نشان داد ینتا.  قرار دادندیابی مورد ارزیکشندگ

متر یلی م29نگه با هاله یرین اثر اسانس بر سودوموناسسیترشیب
 يمتریلی م17نوزا با هاله ین اثر بر سودوموناس آئروژیترو کم

        ن ی بی و کشندگیزان حداقل غلظت بازدارندگیم. باشدیم
در پژوهش ]. 6[تر گزارش شد یلیلیگرم بر میلی م40- 10

        از یکیز ینوزا نی سودوموناس ائروژيز باکتریحاضر ن
.  در برابر اسانس پونه بودیبررس مورد يهاهین سویترمقاوم

Microorganism WDA (mm) MIC (mg/mL) MBC (mg/mL) 
Listeria innocua 14.40 ±0.32 6.25 >400 

Staphylococcus aureus 16.00 ±0.51 6.25 >400 
Escherichia coli 12.00 ±0.28 6.25 >400 
Salmonella typhi 14.30 ±0.62 6.25 >400 

Pseudomonas aeruginosa 10.10 ±0.50 6.25 >400 
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 اسانس ییایضدباکتر، اثر )1396( و همکاران ی پورناکیغالم
 در مخلوط لوکوکوس اورئوسیاستاف يه باکتریپونه را عل

ن پژوهش از سه یدر ا. مورد مطالعه قرار دادندس یرسوسیخم
س یر سوسیه خمی درصد اسانس در ته1 و 5/0، 25/0سطح 

 یزان حداقل غلظت بازدارندگیان شد می بتیدر نها. استفاده شد
  کروگرم دری م125 ی و حداقل غلظت کشندگ31از رشد 

، با )1397(ززاد و همکاران ی تبريزیعز ].1[باشد یتر میلیلیم
 اثر ی گرم مثبت و منفییای باکتريهاهی سویاستفاده از برخ

ج ینتا.  قرار دادندی اسانس پونه را مورد بررسیکروبیضدم
 يشتری مقاومت بی گرم منفيهاير آن بودند که باکترانگیب

، )1397( و همکاران یثاقیم].4[نسبت به اسانس پونه داشتند 
هاي موم بـرویژگیتاثیر اسانس پونه کوهی و عصاره اتانولی بره

 قرار یپذیر مورد بررس تخریب هاي زیستفیلم باکتریاییضد
 ،وکوکوساورئوسلیاستافه ین پژوهش از چهار سویدر ا. دادند

 یاکلیاشرش و کوسیتیوپاراهمولیبریو ،توژنزیامونوسایستریل
ن اسانس یر این پژوهشگران نشان داد که تاثیج اینتا. استفاده شد

 است ی گرم منفيهايش از باکتری گرم مثبت بيهايبر باکتر
 اسانس پونه ییایت ضدباکتریز فعالیدر پژوهش حاضر ن]. 26[

به .  بودی گرم منفيهايشتر از باکتریبت ب گرم مثيهايبر باکتر
واره ین ساختار دی تفاوت بي متعدديها در پژوهشیطور کل

 علت ی گرم منفيهاي گرم مثبت با باکتريهاي باکتریسلول
-27[ گرم مثبت ذکر شده است يهايشتر باکتریت بیحساس

31.[  
 اسانس پونه بر یکروبی، اثر ضدم)2013(چرات و همکاران 

اکلی، یاشرش لوکوکوساورئوس،ی استافیکروبی مياههیسو
، سیلاکفسوکوکورتناتوژنز، یامونوسیستریس، لیلیلوسسوبتیباس
 قرار یابیکا مورد ارزیتیاانتروکولینیرسیگ و ربنتفسالنوملاس

 30ک به ی نزدي از رشد با قطرین هاله بازدارندگیترشیب. دادند
 ن اثر بریترتوژنز و کمیامونوسیستریه لیمتر مربوط به سویلیم
 از یزان حداقل غلظت بازدارندگیم.  بودکایتیاانتروکولینیرسی

تر یلیلیکروگرم در می م4- 1ن ی بيهاهی سوی تماميرشد برا
 يهاهی سوي برایزان حداقل غلظت کشندگیو م. گزارش شد

 21 گربنتفسالنوملاسه ی، سو8س یلیلوسسوبتیاکلی وباسیاشرش
تر گزارش یلیلیکروگرم در می م14 یکروبی ميهاهی سویو مابق
 اسانس یکروبی، اثر ضدم)2014(و و همکاران یسبا ].32[شد 

 یوژن، حداقل غلظت بازدارندگیفیسک دی ديهاپونه را با روش
ن یدر ا.  قرار دادندی مورد بررسیو حداقل غلظت کشندگ

لوکوکوس یاستاف، یا کلیاشرشه استاندارد یمطالعه از سه سو
 استفاده ینیه بالیو پنج سونوزا یسودوموناس آئروژو  اورئوس

  يهاهین پژوهشگرانگزارش دادند که اسانس پونه بر سویا. شد
 از ی با هاله بازدارندگلوکوکوس اورئوسیاستاف و یا کلیاشرش

زان یم. ن اثر را داشته استیترشیمتر بیلی م15رشد به قطر 
 5/2-25/1ن ی بی و کشندگیحداقل غلظت بازدارندگ

  ].33[تر بود یلیلیکروگرم بر میم
وم را در یکوباکتریه مای، دو سو)2015( و همکاران یبیچرا

 یکروبی مراکش قرار دادند و اثر ضدمیمعرض اسانس پونه بوم
زان حداقل یم.  قرار دادندی را مورد بررسیاهین اسانس گیا

 درصد 125/0- 031/0 از رشد حدود یغلظت بازدارندگ
 و همکاران ی زنجانيخسرو ].34[رش شد  گزای حجمیحجم

                         اسانس پونه را بر یکروبیت ضدمی، فعال)2015(
 و يایسسروکسیگوساکارومیز، سیلیلوسسوبتیباسه یسه سو

ن هاله عدم یترشیب.  مورد مطالعه قرار داندسیلیرابیپروتئوسم
. اشت تعلق دسیلیلوسسوبتیباسمتر به یلی م17رشد با قطر 

 ي از رشد برایزان حداقل غلظت بازدارندگیم
 5/1 يایسسروکسیگوساکارومیز درصد،  5/0 سیلیلوسسوبتیباس

 درصد گزارش شد 25/1 سیلیرابیپروتئوسمدرصد و 
 یکروبی، اثر ضدم)2017(ا و همکاران یاهیم بویعبدالحک].35[

.  قرار دادندیابیزا مورد ارزيماریه بی سو10اسانس پونه را بر 
 با قطر سیلیلوسسوبتیباس بر یاهین اسانس گین اثر ایترشیب

 و لوکوکوساورئوسیاستافن اثر بر یترمتر و کمیلی م30هاله 
 و یزان حداقل غلظت بازدارندگیم.  بودنوزایسودوموناسآئروژ

تر گزارش شد یلیلیگرم بر میلی م2- 25/0ن ی از رشد بیکشندگ
]36.[  

 

  يریگجهی نت- 4
ج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که اسانس پونه اثر ینتا

اثر . زا داشتيماریب يهاي بر باکتری خوبیکروبیضدم
                   مختلفيها اسانس پونه به روشیکروبیضدم
 گرم مثبت يهايبر باکتر)  ی و کمیفیک (یکروبیضدم
 ي هايشتر از باکترینوکوا بیا ایستریلوکوکوساورئوس و لیاستاف

 و سودوموناس یفی، سالمونال تیا کلی اشرشیگرم منف
ب اسانس پونه یج نشان داد که در حالت ترکینتا. نوزا بودیائروژ
 ی مورد بررسيهاي باکتری تمامين برایسیک جنتامایوتیبیبا آنت

ج نشان ینتا.  مشاهده شدیستینرژیدر پژوهش حاضر حالت س
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کل یک کلرامفنیوتیبی اسانس پونه با آنتیبیداد که در حالت ترک
 و یا کلیلوکوکوس اورئوس، اشرشی استافيهاي باکتريبرا

. دی مشاهده گردیستینرژینوزا حالت سیسودوموناسائروژ
 ذکر شده يهاين استفاده همزمان اسانس پونه با باکتریبنابرا
  . شودیه میتوص

  

 ر و تشکری تقد- 5
باشد، یم ارشد یان نامه کارشناسی مقاله حاضر مستخرج از پا

دانند که از معاونت یلذا نویسندگان مقاله بر خود الزم م
 یعی و منابع طبيدانشگاه علوم کشاورزی و فناوریپژوهش

مانه تشکر و ی صمي و معنوي ماديهاتیل حمایخوزستان به دل
  . نمایندیقدردان
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In traditional medicine, Menthapulegiumwas used for sinusitis treatment, gastrointestinal disorders, 
respiratory disorders and food detoxity. In this research, Menthapulegiumessential oil (MPEO) 
antibacterial activity on some foodborne pathogens was considered. For research on MPEO interaction 
with chloramphenicol and gentamicin antibiotic, sub-minimum inhibitory concentration was used. The 
results showed that in growth medium MPEO able to control pathogen microorganisms. The inhibition 
zone diameter (IZD),in disk diffusion method for Listeria innocua, Staphylococus aureus, Escherchia 
coli, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa bacteria was 16/50, 14/60, 10, 14, 10 mm 
respectively. The mean of IZD in well diffusion method for Listeria innocua, Staphylococus aureus, 
Escherchia coli, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa bacteria was 14/40, 16, 12, 14/30, 10, 
10/10 mm respectively. The results showed that in combination of MPEO with gentamicin antibiotic, 
for all bacteria, synergistic was observed. In combination of MPEO, with chloramphenicol antibiotic 
in Staphylococcus aureus,Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, synergistic state was observed. 
Minimum inhibitory concentration in MPEO for all bacteria was 6/25 mg/ml. In general, with regard 
to acquired results, one can use MPEO for pathogenic microorganisms growth control in foods. 
 
Keywords: Menthapulegiumessential oil, Synergistic effect, Foodborne pathogens, Interaction. 
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