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 Mentha( و پونه )Thymus persicusهای الکلی و آبی آویشن )مطالعه اثر ضدباکتریایی عصاره

longifoliaهای جداشده از پنیرهای محلی شهر مراغه( بر روی باکتری 
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 99/02/9217 :تاریخ پذیرش مقاله                                   22/90/9216 اریخ دریافت مقاله:ت

 دهیچک
از طریق مصرف محصوالت لبنی محلی مثل پنیر یکی از  استافیلوکوکوس ارئوسو  اشریشیا کلیهای های غذایی ناشی از باکتریمسمومیت هدف:زمینه و 

ی سنتتیک در مواد غذایی موردتوجه روزافزون هادارندهنگهجای ی طبیعی بههادارندهنگهاستفاده از شود. امروزه مشکالت بهداشتی در مواد غذایی محسوب می

، هدف از انجام این تحقیق ها از اولویت زیادی برخوردار است.و گیاهان دارویی ازجمله این ترکیبات طبیعی هستند که یافتن اثر ضدمیکروبی آن قرارگرفته

 های جداشده از پنیرهای محلی بود.یهای الکلی و آبی گیاهان آویشن و پونه علیه باکترمطالعه اثر ضدباکتریایی عصاره

و  اشریشیا کلیهای ها بر روی جدایهی الکلی و آبی این گیاهان جدا شد و اثر ضدمیکروبی آنهاعصارهپس از تهیه گیاهان آویشن و پونه،  ها:مواد و روش

 های استانداردی قرار گرفت. از سوشموردبررسدرصد  21/0-900های از پنیرهای محلی به روش میکرودایلوشن در غلظت آمدهدستبه استافیلوکوکوس ارئوس

 عنوان شاهد استفاده شد.به PTCC1112استافیلوکوکوس ارئوس و   PTCC1270اشریشیا کلی

(. P<00/0ان دادند )نش کلیاشریشیا در مقایسه با  استافیلوکوکوس ارئوسعصاره الکلی )اتانولی( گیاهان آویشن و پونه اثر ضدباکتریایی بیشتری بر  نتایج:

های (. عصاره آبی گیاهان آویشن و پونه در غلظتP<00/0عصاره اتانولی گیاه آویشن اثر ضدباکتریایی بیشتری نسبت به عصاره اتانولی گیاه پونه از خود نشان داد )

 .(P>00/0)نشان ندادند  استافیلوکوکوس ارئوسو  اشریشیا کلیمورد آزمایش اثر ضدباکتریایی علیه 

ن عنوان جایگزیها بهتوان از آنالکلی )اتانولی( گیاهان آویشن و پونه توان ضدباکتریایی باالیی داشته و می با توجه به نتایج این تحقیق، عصاره گیری:نتیجه

 غذایی، بهره جست.های عامل عفونت و مسمومیت مواد ی سنتتیک و جهت محافظت مواد غذایی در برابر باکتریهادارندهنگه

 

 ضدباکتریایی، میکرودایلوشنعصاره، آویشن، پونه،  کلیدی: کلمات

 

 
 

 

 

 

 مقدمه
های عفونی مقاوم به درمان به علت شیوع باالی بیماری  

ها و مشکالت موجود در کاربرد بیوتیکافزایش مقاومت به آنتی

داروهای سنتتیک، ازجمله هزینه باالی دستیابی به داروهای 

جدید و عوارض جانبی داروهای موجود، توجه بسیاری از محققین 

های را به طب سنتی معطوف کرده است. گیاهان معطر از زمان

دهنده مواد غذایی همراه با کاربرد و طعم دارندهنگه عنوانبهقدیم 

اند. اخیراً توجه چشمگیری ها مورد مصرف قرار گرفتهدارویی آن

های گیاهی برای گسترش ها و عصارهبه استفاده از اسانس

های های مواد غذایی جهت جلوگیری از رشد پاتوژنافزودنی

. (9)غذازاد یا تأخیر تهاجم عوامل فساد مواد غذایی شده است 

 هایهای آویشن دارای مقادیر باالیی از ایزومرهای مونوترپنگونه

یی در مورد هاگزارش. (2) فنلیک تیمول و یا کاواکرول هستند

های مختلف آویشن و های گونهخواص ضدمیکروبی اسانس

مواد  عنوانبههای مختلف تجاری ها در بخشکاربرد آن

. این خواص عمدتاً (2)اکسیدان شده است ضدمیکروبی و آنتی

پژوهشیمقاله   

 

 اسالمی، آزاد دانشگاه ،مراغه واحد ،میکروبیولوژی گروهمهدوی،  سامان :مسئول نویسنده*

                                                               Email: S.mahdavi@iau-maragheh.ac.irایران مراغه،

                                                                                  4058-5098-0002-0000https://orcid.org/ 
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بستگی به ترکیب شیمیایی و محتوای کاواکرول، اوژنول و تیمول 

ا اشریشیو  استافیلوکوکوس ارئوسهای باکتری . (4)ها دارد آن
های عفونی و همچنین ایجاد از طریق بیماری کلی

کنند. از طرف های غذایی سالمت افراد را تهدید میمسمومیت

د ها از خوبیوتیکدر برابر آنتی سرعتبهها دیگر این باکتری

دهند. لذا نیاز به ترکیبات طبیعی که اثر مقاومت نشان می

ر آن های مقاوم دضدباکتریایی مناسبی داشته و روند تولید سویه

کاهش یابد و اثرات جانبی کمتری را دارا باشد ضروری به نظر 

ای های مذکور توزیع بسیار گستردهکه باکتریییازآنجارسد. می

یرممکن است، کنترل غداشته و حذف کامل آن در بعضی غذاها 

بنابراین تالش برای یافتن ؛ رشد آن در غذا ضروری است

مناسب جهت جلوگیری از رشد این باکتری  دارندهنگه

حاکی از آن  هاگزارشی طورکلبه. (0)ناپذیرخواهد بود اجتناب

زا ارییمبهای یباکترین ترمهمها از یکروارگانیسمماست که این 

 باشند، بنابراین تالشی لبنی میهافرآوردهدر ارتباط با صنایع 

دارنده مناسب جهت مهار و از بین بردن این برای یافتن نگه

. در برخی از کشورها (6) استها در مواد غذایی ضروری باکتری

زمان نگهداری مواد غذایی، از مواد منظور افزایش مدتبه

اکسیدان که اکثراً سنتتیک هستند استفاده ضدمیکروبی و آنتی

کنندگان آگاهی . این در حالی است که امروزه مصرف(7)شود می

دا ی شیمیایی پیهادارندهنگهبیشتری در مورد عوارض استفاده از 

تر و همراه با کنترل تر، طبیعیاند و تقاضای غذاهای تازهکرده

اهی به های گیبیشتر را دارند. مکانیسم اثر ضدباکتریایی اسانس

گردد که موجب نفوذ این مواد به ها برمیآن یزیگرآبخاصیت 

ها فسفولیپیدهای غشاء باکتری و سبب اختالل در ساختمان آن

گردد. این امر موجب خروج و نشت و افزایش نفوذپذیری می

ها و دیگر محتویات سلولی شده که درنهایت مرگ باکتری را یون

( عالوه Origanum vulgare. پونه کوهی )(8)در بر خواهد داشت 

دهنده کاربرد عنوان ادویه طعمبر دارا بودن اثرات درمانی خاص به

سینئول  9-8دارد. باالترین ترکیبات موجود در آن پولگون و 

های مختلف گزارش ها در مطالعهاست که اثرات ضدباکتریایی آن

. اثر ضدمیکروبی اسانس آویشن شیرازی بر روی (6)شده است 

 دهشمشخصفته و قرار گر موردمطالعه استافیلوکوکوس ارئوس

 ازآنجاکه. (1)که این اسانس بر روی این میکروب اثر قوی دارد 

کننده مواد سالمت غذا یک مسئله بنیادی چه از دیدگاه مصرف

و چه از دیدگاه صاحبان صنایع غذایی بوده است و به علت غذایی 

کنندگان در استفاده از مواد غذایی که در دیدگاه منفی مصرف

ی شیمیایی استفاده شده است، توجه هادارندهنگهها از آن

روزافزون تولیدکنندگان و مسئولین بهداشتی به استفاده از 

. با توجه (90)ی طبیعی و گیاهی معطوف شده است هادارندهنگه

به اینکه محصوالت لبنی سنتی ازجمله پنیر محلی بدون فرایند 

، شودپاستوریزاسیون در روستاهای شهرستان مراغه تولید می

گونه محصوالت امری ینازا در های بیماریحضور باکتری

اجتناب است و با توجه به تولید باالی این محصول در یرقابلغ

های مرتبط بر چگونگی تولید شهرستان و عدم نظارت ارگان این

این محصول، نیاز به استفاده از ترکیباتی که بتواند بار میکروبی 

رو هدف از شود. ازایناین محصوالت را کاهش دهند، احساس می

انجام این تحقیق، مطالعه اثر ضدباکتریایی عصاره آبی و الکلی 

 ای جداشده از پنیرهای محلی بود.هآویشن و پونه بر روی باکتری
 

 

 

 

 

  هامواد و روش
مقطعی در خردادماه سال  -جهت انجام این مطالعه توصیفی  

ها( گیاهان آویشن و اندام هوایی )برگ، گل و سرشاخه 9210

پونه از مراکز فروش گیاهان دارویی در شهرستان مراغه خریداری 

شد و در هرباریوم دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه مورد شناسایی 

و پونه  994،008،009با کد قرار گرفت. شماره هرباریوم آویشن 

در این مطالعه بود. این گیاهان بعد از  994،091،009با کد 

نور خورشید و در دمای اتاق خشک  دورازبهشستشو با آب مقطر، 

 دهخردشوسیله آسیاب برقی به شدهخشکشدند، سپس گیاهان 

از  آمدهدستبهصورت پودر درآمدند، پودرهای و با هاون کامالً به

. برای تهیه عصاره الکلی (99)الک یک مش عبور داده شدند 

گیاهان آویشن و پونه از روش ماسراسیون )خیساندن( استفاده 

 900درجه بود. بدین منظور  16اتانول  مورداستفادهشد و حالل 

 وسیله ترازوی دیجیتالگرم آویشن و پونه پودر شده، جداگانه به

کلی، در مقدار های الدقت وزن شدند، سپس جهت تهیه عصارهبه

cc 700  )48درجه حل شدند، پس از  16الکل اتیلیک )اتانول 

 ای و کاغذ صافی فیلترها با استفاده از قیف شیشهساعت محلول

مانده ای که بر روی کاغذهای صافی باقیشدند و مجدداً ماده

 شدهحلبودند در همان میزان الکل که بار اول مصرف شده بود 

دداً صاف شدند و برای بار سوم هم این ساعت مج 48و پس از 

گرم  20های آبی آویشن و پونه، عمل تکرار شد. برای تهیه عصاره

صورت پودر در آمده بودند های هوایی این گیاهان که بهاز اندام

درجه  60در دمای  ساعت 2لیتر آب مقطر به مدت میلی 200در 

 غذ صافیگراد، جوشیده شدند و سپس با استفاده از کاسانتی
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های . بدین ترتیب عصاره(92))واتمن شماره یک( فیلتر شدند 

 g 2000دقیقه با سرعت  90و به مدت  اولیه به دست آمدند

های خالص و سانتریفیوژ شدند. جهت به دست آوردن عصاره

درجه  40دستگاه روتاری اواپراتور در دمای  بدون حالل از

های حاصل در . عصاره(92) گراد و تحت خالء استفاده شدسانتی

گراد خشک و درنهایت درجه سانتی 40دستگاه فور در دمای 

 4ره در دمای ای درب دار تیلیوفیلیزه شدند و در ظروف شیشه

 گراد تا زمان مصرف در یخچال نگهداری شدند.درجه سانتی

جدایه  22و  اشریشیا کلیجدایه باکتری  29در این مطالعه از 

 از پنیرهای محلی آمدهدستبه استافیلوکوکوس ارئوسباکتری 

شهرستان مراغه که قبالً تعیین هویت شده بودند و دو سوش 

 S. aureus PTCC1112و  E. coli PTCC1270 استاندارد

( یعنی Microdilutionاستفاده شد. از روش میکرودایلوشن )

( و حداقل غلظت MICحداقل غلظت مهارکنندگی رشد باکتری )

( جهت مطالعه اثر ضدباکتریایی عصاره MBCکشی )باکتری

اتانولی و آبی آویشن و پونه استفاده شد )در سه تکرار(. 

 زجبههای میکروپلیت )از چاهکترتیب که در یک ردیف ینابه

میکرولیتر از محیط آبگوشت مغز و قلب  900چاهک اول( مقدار 

(BHI)  میکرولیتر از عصاره را در چاهک اول  900ریخته و سپس

میکرولیتر از محتویات  900و دوم ریخته و از چاهک دوم مقدار 

داخل چاهک را به چاهک سوم ریخته و این کار را تا چاهک نهم 

میکرولیتر از محتویات چاهک نهم به  900مه داده و درنهایت ادا

درصد از عصاره  21/0الی  900بنابراین غلظت ؛ بیرون ریخته شد

در چاهک اول تا چاهک نهم ایجاد شد. از کشت تازه باکتری 

فارلند غلظتی معادل غلظت شماره نیم آزمایش مک موردنظر

میکرولیتر به  900از آن را به میزان  900/9کرده و رقت یهته

اضافه شد. در مرحله بعد  92و  99چاهک  جزبهها تمام چاهک

میکرولیتر  20از معرف رزازرین )به رنگ آبی یا بنفش( به مقدار 

برای شاهد  90شماره  ها افزوده شد. چاهکبه تمام چاهک

ط کشت و چاهک برای شاهد محی 99باکتری، چاهک شماره 

شاهد عصاره در نظر گرفته شد. سپس  عنوانبه 92شماره 

در نظر  MIC عنوانبهچاهکی که تغییر رنگ بینابینی داد )

گیرند( را به همراه دو چاهک قبل و دو چاهک بعد با آنس می

 24آگار کشت داده و پس از  BHIاستریل در محیط کشت 

گراد بررسی نتیدرجه سا 27ی در دمای گرمخانه گذارساعت 

ها که رشد باکتری در های مربوط به گودهاز پلیت هرکدامشدند. 

. (94)شد عصاره در نظر گرفته می MBCآن صورت نگرفته بود، 

با  %10ای دانکن در سطح اطمینان نتایج با آزمون چند دامنه

 وتحلیل قرار گرفت.یهتجزمورد  (0/29)نسخه  SPSS افزارنرم
 

 نتایج
ر از تیینپاهای عصاره الکلی )اتانولی( گیاه آویشن در غلظت

شان نداد، ن اشریشیا کلیدرصد، اثر ضدباکتریایی بر باکتری  92/2

 78/0که اثر ضدباکتریایی همین عصاره الکلی در غلظت یدرحال

صاره مشاهده شد. ع استافیلوکوکوس ارئوسدرصد نیز، بر باکتری 

الکلی )اتانولی( گیاه آویشن اثر ضدباکتریایی بیشتری بر 

 ن دادنشا اشریشیا کلیدر مقایسه با  استافیلوکوکوس ارئوس

(009/0=P 9( )جدول). 

 20/6ز تر ایینپاهای عصاره الکلی )اتانولی( گیاه پونه در غلظت

نداد،  نشان اشریشیا کلیدرصد، اثر ضدباکتریایی بر باکتری 

 92/2که اثر ضدباکتریایی همین عصاره الکلی در غلظت یدرحال

صاره مشاهده شد. ع استافیلوکوکوس ارئوسدرصد نیز، بر باکتری 

ثر ضدباکتریایی بیشتری بر الکلی )اتانولی( گیاه پونه ا

نشان داد  اشریشیا کلی در مقایسه با استافیلوکوکوس ارئوس

 در پنیر محلی یموردبررسهای بر باکتریاثر ضدباکتریایی عصاره الکلی )اتانولی( گیاه آویشن  -1جدول 

 عصاره الکلی )درصد(

 باکتری
05≤ 20 0/12 20/6 12/3 06/1 87/5 33/5 

 29(+) 29(+) 29(+) 9(-) 9(-) 22(-) 29(-) 29(-) اشریشیا کلی

 + + + + + - - - PTCC1279 اشریشیا کلی 

 22(+) 9(-) 4(-) 7(-) 96(-) 22(-) 22(-) 22(-) استافیلوکوکوس ارئوس

 + + - - - - - - PTCC1112 استافیلوکوکوس ارئوس

 

 رشد باکتری (+)عدم رشد باکتری؛  (-)
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(009/0=P گیاه آویشن اثر 2( )جدول )(. عصاره الکلی )اتانولی

ضدباکتریایی بیشتری نسبت به عصاره اتانولی گیاه پونه از خود 

 (.P=02/0نشان داد )

های مورد آزمایش عصاره آبی گیاهان آویشن و پونه در غلظت

استافیلوکوکوس و  اشریشیا کلیهای اثر ضدباکتریایی بر باکتری
 (.2)جدول ( P=60/0)نشان ندادند  ارئوس

  گیرینتیجه و بحث
عصاره الکلی )اتانولی( گیاه آویشن اثر  در این تحقیق،

قایسه با در م استافیلوکوکوس ارئوسضدباکتریایی بیشتری بر 

نشان داد. عصاره الکلی )اتانولی( گیاه پونه اثر  اشریشیا کلی

 قایسه بادر م استافیلوکوکوس ارئوسضدباکتریایی بیشتری بر 

نشان داد. عصاره اتانولی گیاه آویشن اثر  اشریشیا کلی

ضدمیکروبی بیشتری نسبت به عصاره اتانولی گیاه پونه از خود 

( گزارش 2099و همکاران ) Mahmoodiنشان داد. در مطالعه 

ؤثر م استافیلوکوکوس ارئوسکردند که اسانس گیاه پونه علیه 

( نیز اسانس دو 2099)و همکاران  Cetinمطالعه . در (6) است

کوس استافیلوکوهای گرم مثبت ازجمله یباکترنوع گیاه پونه بر 
. همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد (90)مؤثر بودند  ارئوس

بوده و  مؤثر اشریشیا کلیهای یباکترکه عصاره اتانولی پونه بر 

 Riahi( و 2001و همکاران ) Amritaها با نتایج مطالعه این یافته

. بررسی اثرات (97 ،96)خوانی دارد ( کامالً هم2092)و همکاران 

 و  لیاشریشا کهای یباکترباکتری کشی اسانس گیاه پونه علیه 

 
 

نشان داده است که نقش ترکیبات  استافیلوکوکوس ارئوس

سینئول در این زمینه بسیار مهم و حائز اهمیت  9 -8 پولگون و

. در مطالعه اخیر اثر ضدباکتری عصاره اتانولی گیاهان (6) است

گرم ) استافیلوکوکوس ارئوسهای آویشن و پونه بر روی باکتری

د )گرم منفی( مور اشریشیا کلیهای مثبت( نسبت به باکتری

و همکاران  Moshafiآزمایش بیشتر بود که با نتایج تحقیقات 

 .(98 ،96)( مطابقت دارد 2092)و همکاران  Riahiو ( 2006)

ساکاریدی به حضور الیه لیپوپلی توانعلت این امر را می

 های بزرگهای گرم منفی نسبت داد که از عبور مولکولباکتری

 در پنیر محلی یموردبررسهای )اتانولی( پونه بر باکتریاثر ضدباکتریایی عصاره الکلی  -2جدول 

 عصاره الکلی )درصد(

 باکتری
05≤ 20 0/12 20/6 12/3 06/1 87/5 33/5 

 29(+) 29(+) 29(+) 29(+) 9(-) 9(-) 91(-) 29(-) اشریشیا کلی

 + + + + + + - - PTCC1279 اشریشیا کلی 

 22(+) 22(+) 22(+) 2(-) 4(-) 99(-) 97(-) 22(-) استافیلوکوکوس ارئوس

 + + + - - - - - PTCC1112 استافیلوکوکوس ارئوس
 

 رشد باکتری (+)عدم رشد باکتری؛  (-) 

 

 در پنیر محلی یموردبررسهای اثر ضدباکتریایی عصاره آبی گیاهان آویشن و پونه بر باکتری -3جدول 

 عصاره آبی )درصد(

 باکتری
05≤ 20 0/12 20/6 12/3 06/1 87/5 33/5 

 29(+) 29(+) 29(+) 29(+) 29(+) 29(+) 29(+) 29(+) اشریشیا کلی

 + + + + + + + + PTCC1279اشریشیا کلی

 22(+) 22(+) 22(+) 22(+) 22(+) 22(+) 22(+) 22(+) استافیلوکوکوس ارئوس

 + + + + + + + + PTCC1112 استافیلوکوکوس ارئوس

  

 رشد باکتری (+)عدم رشد باکتری؛  (-)
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کند و چون اکثر ترکیبات مؤثر در اسانس یز جلوگیری میگرآبو 

توان نتیجه گرفت بنابراین می ،یزی دارندگرآبو عصاره ماهیت 

که احتماالً این مواد امکان ورود و دسترسی به نقاط فعال درون 

های گرم منفی را ندارند، به همین دلیل معموالً باکتری

های گرم منفی در مقایسه با انواع گرم مثبت مقاومت باکتری

. برخالف (91)دهند بیشتری نسبت به این ترکیبات نشان می

و همکاران  Mohammadpourنتیجه مطالعه اخیر، در مطالعه 

ری ( اثر ضدمیکروبی سه جنس آویشن بر باکت2099)

د که بررسی ش اشریشیا کلیو باکتری  استافیلوکوکوس ارئوس

 همچنین .(20)گزارش شد  اشریشیا کلیبیشترین اثر روی 

Celikel و Kavas (2008 اثر عصاره اتانولی گیاهان مختلف بر )

ا بررسی ر اشریشیا کلیو باکتری  استافیلوکوکوس ارئوسباکتری 

کردند که نتیجه این مطالعه حساسیت یکسان هر دو باکتری بود 

توان ناشی از وجود اختالف . علت تفاوت در این نتایج را می(29)

در گیاهان هر منطقه دانست، زیرا یک گیاه در مناطق مختلف 

تواند ترکیبات و خواص متفاوت را از خود نشان دهد، همچنین یم

نوع و نحوه تهیه عصاره و یا اسانس نقش مهمی در بروز اثرات 

برداشت گیاهان هم در توان . زمان (22)حاصله دارند 

ها تأثیر دارد، بهترین زمان برداشت برای ضدمیکروبی آن

دستیابی به بیشترین بازدهی اسانس و ترکیبات مؤثر آویشن، 

. یکی دیگر از علل این (22)درصد گلدهی است  00مرحله 

های های بین جدایهتواند احتماالً مربوط به تفاوتها میتفاوت

جغرافیایی و یا اکولوژیکی  منشأ ازنظرباکتریایی مورد آزمایش 

حاصل از مطالعه حاضر حاکی از این بود که باشد. نتایج 

نه های الکلی گیاه پوهای الکلی آویشن در مقایسه با عصارهعصاره

و  اشریشیا کلیهای تری علیه باکترییقواثر ضدمیکروبی 

درصد و باالتر  20نشان دادند )در غلظت  استافیلوکوکوس ارئوس

که یدرحالاز آن در عصاره اتانولی آویشن هیچ باکتری رشد نکرد، 

درصد پونه تعدادی از هر دو باکتری مورد آزمایش  20در غلظت 

( و 2008) Kavasو  Celikelبامطالعه رشد کردند( و این نتیجه 

ضدمیکروبی ( که نشان دادند اثر 2099)و همکاران  Cetinنیز 

ی مختلف گیاه آویشن در مقایسه با اثر ضدمیکروبی گیاه هاگونه

 ساستافیلوکوکوس ارئوو  اشریشیا کلیهای پونه علیه باکتری
و همکاران  Ghasemiای ، همخوانی دارد. در مطالعهاستتر قوی

( اثر ضدمیکروبی هشت گیاه دارویی بومی ایران را بر 2090)

ن دنایی ها آویشبررسی کردند که در بین آن اشریشیا کلیباکتری 

. بر اساس نتایج مطالعه اخیر عصاره (24)بیشترین اثر را داشت 

های مورد آزمایش یک از غلظتیچهآبی گیاهان آویشن و پونه در 

ؤثر م استافیلوکوکوس ارئوسو  اشریشیا کلیهای یباکتربر 

 نیز علیرغم اثرات ضدمیکروبی شدهانجامنبودند. در اکثر مطالعات 

 عصاره الکلی، عصاره آبی و جوشانده گیاهان هیچ فعالیت

. علت اینکه (22) اندندادهها نشان ضدمیکروبی علیه باکتری

های الکلی مؤثرترند، این است که الکل باعث افزایش عصاره

ی یجه استخراج درصد باالتردرنتحاللیت ترکیبات مؤثر گیاهان و 

شود و آب قدرت استخراج ماده مؤثره کمتری از این ترکیبات می

 بنابراین اثر ضدمیکروبی عصاره الکلیاست؛ دارا نسبت به الکل را 

. در دو مطالعه جداگانه استتر نسبت به عصاره آبی بهتر و قوی

Gandomi Nasrabadi  و ( 2092)و همکارانMeshkibaf  و

های الکلی و آبی برخی ( اثر ضدمیکروبی عصاره2090)همکاران 

از گیاهان دارویی را مقایسه کردند و نشان دادند که اثر 

 ،22)ضدمیکروبی عصاره الکلی بیشتر از عصاره آبی گیاهان است 

. با توجه به اثر ضدمیکروبی عصاره اتانولی گیاهان آویشن و (20

های عامل مسمومیت مواد غذایی ازجمله یباکترپونه علیه 

ه ، استفاده از این عصارارئوس استافیلوکوکوسو  اشریشیا کلی

دارنده طبیعی مناسب در مواد غذایی مختلف ازجمله نگه عنوانبه

 ردد.گیمی لبنی سنتی مانند پنیرهای محلی توصیه هافرآورده
 

 تشکر و قدردانی
وسیله از زحمات کلیه عزیزانی که در انجام این کار ینبد

پژوهشی ما را یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را داریم. مقاله 

نامه کارشناسی ارشد راهله جوانمرد با کد پایانحاضر مستخرج از 

 .است 94700402129008
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Abstract 
 

Background & Objective: Food poisonings caused by consumption of domestic dairy products such 

as cheese due to Escherichia coli (E.coli) and Staphylococcus aureus (S.aureus) are one of the hygienic 

problems in foodstuffs. Nowadays, using natural preservatives instead of synthetic preservatives in 

foods has been regarded increasingly and among these natural compounds, medicinal plants 

comprise these materials that finding their antimicrobial effects have high priority. The aim of this 

study was to investigate antibacterial effect of Thyme (Thymus persicus  ( and Pennyroyal (Mentha 

longifolia) alcoholic (ethanolic) and aqueous extracts against isolated bacteria from domestic cheeses. 

Material & Methods: After preparing Thyme and Pennyroyal, alcoholic (ethanolic) and aqueous, the 

extract of these plants were gained and their antimicrobial effects were investigated in concentrative 

levels of 0.39- 100 percent against E. coli and S. aureus isolated from domestic cheese by microdilution 

method. E. coli PTCC 1270 and S. aureus PTCC 1112 were used as control. 

Results: Alcoholic (ethanolic) extract of Thyme and Pennyroyal showed more antibacterial effect 

against Staphylococcus aureus in comparison with Escherichia coli (P<0.05). Thyme ethanolic extract 

showed more antibacterial effect than Pennyroyal ethanolic extract (P<0.05). Aqueous extract of 

Thyme and Pennyroyal did not show any significant antibacterial effect in tested concentration 

(P>0.05). 

Conclusion: According to current study results, alcoholic (ethanolic) extract of Thyme and 

Pennyroyal have high antibacterial potency and they can be used as alternative instead of synthetic 

preservatives for protection against food borne bacterial poisoning and infection. 
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