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اثر ضدمیکروبی آویشن و پونه بر روی باکتریهای غذازاد
دوره بالینی پزشکی

مقاله پژوهشی

مطالعه اثر ضدباکتریایی عصارههای الکلی و آبی آویشن ( )Thymus persicusو پونه (Mentha
*2
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چکیده
زمینه و هدف :مسمومیتهای غذایی ناشی از باکتریهای اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس ارئوس از طریق مصرف محصوالت لبنی محلی مثل پنیر یکی از
مشکالت بهداشتی در مواد غذایی محسوب میشود .امروزه استفاده از نگهدارندههای طبیعی بهجای نگهدارندهها ی سنتتیک در مواد غذایی موردتوجه روزافزون
قرارگرفته و گیاهان دارویی ازجمله این ترکیبات طبیعی هستند که یافتن اثر ضدمیکروبی آنها از اولویت زیادی برخوردار است .هدف از انجام این تحقیق،
مطالعه اثر ضدباکتریایی عصاره های الکلی و آبی گیاهان آویشن و پونه علیه باکتریهای جداشده از پنیرهای محلی بود.
مواد و روشها :پس از تهیه گیاهان آویشن و پونه ،عصارهها ی الکلی و آبی این گیاهان جدا شد و اثر ضدمیکروبی آنها بر روی جدایههای اشریشیا کلی و
استافیلوکوکوس ارئوس بهدستآمده از پنیرهای محلی به روش میکرودایلوشن در غلظتهای  0/21-900درصد موردبررسی قرار گرفت .از سوشهای استاندارد
اشریشیا کلی  PTCC1270و استافیلوکوکوس ارئوس  PTCC1112بهعنوان شاهد استفاده شد.
نتایج :عصاره الکلی (اتانولی) گیاهان آویشن و پونه اثر ضدباکتریایی بیشتری بر استافیلوکوکوس ارئوس در مقایسه با اشریشیا کلی نشان دادند (.)P>0/00
عصاره اتانولی گیاه آویشن اثر ضدباکتریایی بیشتری نسبت به عصاره اتانولی گیاه پونه از خود نشان داد ( .)P>0/00عصاره آبی گیاهان آویشن و پونه در غلظتهای
مورد آزمایش اثر ضدباکتریایی علیه اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس ارئوس نشان ندادند (.)P<0/00
نتیجهگیری :با توجه به نتایج این تحقیق ،عصاره الکلی (اتانولی) گیاهان آویشن و پونه توان ضدباکتریایی باالیی داشته و میتوان از آنها بهعنوان جایگزین
نگهدارندهها ی سنتتیک و جهت محافظت مواد غذایی در برابر باکتریهای عامل عفونت و مسمومیت مواد غذایی ،بهره جست.
کلمات کلیدی :عصاره ،آویشن ،پونه ،ضدباکتریایی ،میکرودایلوشن

مقدمه
شیوع باالی بیماریهای عفونی مقاوم به درمان به علت
افزایش مقاومت به آنتیبیوتیکها و مشکالت موجود در کاربرد
داروهای سنتتیک ،ازجمله هزینه باالی دستیابی به داروهای
جدید و عوارض جانبی داروهای موجود ،توجه بسیاری از محققین
را به طب سنتی معطوف کرده است .گیاهان معطر از زمانهای
قدیم بهعنوان نگهدارنده و طعمدهنده مواد غذایی همراه با کاربرد
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دارویی آنها مورد مصرف قرار گرفتهاند .اخیراً توجه چشمگیری
به استفاده از اسانسها و عصارههای گیاهی برای گسترش
افزودنیهای مواد غذایی جهت جلوگیری از رشد پاتوژنهای
غذازاد یا تأخیر تهاجم عوامل فساد مواد غذایی شده است (.)9
گونههای آویشن دارای مقادیر باالیی از ایزومرهای مونوترپنهای
فنلیک تیمول و یا کاواکرول هستند ( .)2گزارشهایی در مورد
خواص ضدمیکروبی اسانسهای گونههای مختلف آویشن و
کاربرد آنها در بخشهای مختلف تجاری بهعنوان مواد
ضدمیکروبی و آنتیاکسیدان شده است ( .)2این خواص عمدتاً
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 )longifoliaبر روی باکتریهای جداشده از پنیرهای محلی شهر مراغه

راهله جوانمرد و همکاران
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آنها از نگهدارندههای شیمیایی استفاده شده است ،توجه
روزافزون تولیدکنندگان و مسئولین بهداشتی به استفاده از
نگهدارندههای طبیعی و گیاهی معطوف شده است ( .)90با توجه
به اینکه محصوالت لبنی سنتی ازجمله پنیر محلی بدون فرایند
پاستوریزاسیون در روستاهای شهرستان مراغه تولید میشود،
حضور باکتریهای بیماریزا در اینگونه محصوالت امری
غیرقابل اجتناب است و با توجه به تولید باالی این محصول در
این شهرستان و عدم نظارت ارگانهای مرتبط بر چگونگی تولید
این محصول ،نیاز به استفاده از ترکیباتی که بتواند بار میکروبی
این محصوالت را کاهش دهند ،احساس میشود .ازاینرو هدف از
انجام این تحقیق ،مطالعه اثر ضدباکتریایی عصاره آبی و الکلی
آویشن و پونه بر روی باکتریهای جداشده از پنیرهای محلی بود.

مواد و روشها
جهت انجام این مطالعه توصیفی -مقطعی در خردادماه سال
 9210اندام هوایی (برگ ،گل و سرشاخهها) گیاهان آویشن و
پونه از مراکز فروش گیاهان دارویی در شهرستان مراغه خریداری
شد و در هرباریوم دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه مورد شناسایی
قرار گرفت .شماره هرباریوم آویشن با کد  994،008،009و پونه
با کد  994،091،009در این مطالعه بود .این گیاهان بعد از
شستشو با آب مقطر ،بهدوراز نور خورشید و در دمای اتاق خشک
شدند ،سپس گیاهان خشکشده بهوسیله آسیاب برقی خردشده
و با هاون کامالً بهصورت پودر درآمدند ،پودرهای بهدستآمده از
الک یک مش عبور داده شدند ( .)99برای تهیه عصاره الکلی
گیاهان آویشن و پونه از روش ماسراسیون (خیساندن) استفاده
شد و حالل مورداستفاده اتانول  16درجه بود .بدین منظور 900
گرم آویشن و پونه پودر شده ،جداگانه بهوسیله ترازوی دیجیتال
بهدقت وزن شدند ،سپس جهت تهیه عصارههای الکلی ،در مقدار
 700 ccالکل اتیلیک (اتانول)  16درجه حل شدند ،پس از 48
ساعت محلولها با استفاده از قیف شیشهای و کاغذ صافی فیلتر
شدند و مجدداً مادهای که بر روی کاغذهای صافی باقیمانده
بودند در همان میزان الکل که بار اول مصرف شده بود حلشده
و پس از  48ساعت مجدداً صاف شدند و برای بار سوم هم این
عمل تکرار شد .برای تهیه عصارههای آبی آویشن و پونه 20 ،گرم
از اندامهای هوایی این گیاهان که بهصورت پودر در آمده بودند
در  200میلیلیتر آب مقطر به مدت  2ساعت در دمای  60درجه
سانتیگراد ،جوشیده شدند و سپس با استفاده از کاغذ صافی
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بستگی به ترکیب شیمیایی و محتوای کاواکرول ،اوژنول و تیمول
آنها دارد ( .)4باکتریهای استافیلوکوکوس ارئوس و اشریشیا
کلی از طریق بیماریهای عفونی و همچنین ایجاد
مسمومیتهای غذایی سالمت افراد را تهدید میکنند .از طرف
دیگر این باکتریها بهسرعت در برابر آنتیبیوتیکها از خود
مقاومت نشان میدهند .لذا نیاز به ترکیبات طبیعی که اثر
ضدباکتریایی مناسبی داشته و روند تولید سویههای مقاوم در آن
کاهش یابد و اثرات جانبی کمتری را دارا باشد ضروری به نظر
میرسد .ازآنجاییکه باکتریهای مذکور توزیع بسیار گستردهای
داشته و حذف کامل آن در بعضی غذاها غیرممکن است ،کنترل
رشد آن در غذا ضروری است؛ بنابراین تالش برای یافتن
نگهدارنده مناسب جهت جلوگیری از رشد این باکتری
اجتنابناپذیرخواهد بود ( .)0بهطورکلی گزارشها حاکی از آن
است که این میکروارگانیسمها از مهمترین باکتریهای بیماریزا
در ارتباط با صنایع فرآوردههای لبنی میباشند ،بنابراین تالش
برای یافتن نگهدارنده مناسب جهت مهار و از بین بردن این
باکتریها در مواد غذایی ضروری است ( .)6در برخی از کشورها
بهمنظور افزایش مدتزمان نگهداری مواد غذایی ،از مواد
ضدمیکروبی و آنتی اکسیدان که اکثراً سنتتیک هستند استفاده
میشود ( .)7این در حالی است که امروزه مصرفکنندگان آگاهی
بیشتری در مورد عوارض استفاده از نگهدارندههای شیمیایی پیدا
کردهاند و تقاضای غذاهای تازهتر ،طبیعیتر و همراه با کنترل
بیشتر را دارند .مکانیسم اثر ضدباکتریایی اسانسهای گیاهی به
خاصیت آبگریزی آنها برمیگردد که موجب نفوذ این مواد به
فسفولیپیدهای غشاء باکتری و سبب اختالل در ساختمان آنها
و افزایش نفوذپذیری میگردد .این امر موجب خروج و نشت
یونها و دیگر محتویات سلولی شده که درنهایت مرگ باکتری را
در بر خواهد داشت ( .)8پونه کوهی ( )Origanum vulgareعالوه
بر دارا بودن اثرات درمانی خاص بهعنوان ادویه طعمدهنده کاربرد
دارد .باالترین ترکیبات موجود در آن پولگون و  9-8سینئول
است که اثرات ضدباکتریایی آنها در مطالعههای مختلف گزارش
شده است ( .)6اثر ضدمیکروبی اسانس آویشن شیرازی بر روی
استافیلوکوکوس ارئوس موردمطالعه قرار گرفته و مشخصشده
که این اسانس بر روی این میکروب اثر قوی دارد ( .)1ازآنجاکه
سالمت غذا یک مسئله بنیادی چه از دیدگاه مصرفکننده مواد
غذایی و چه از دیدگاه صاحبان صنایع غذایی بوده است و به علت
دیدگاه منفی مصرفکنندگان در استفاده از مواد غذایی که در
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اثر ضدمیکروبی آویشن و پونه بر روی باکتریهای غذازاد
دوره بالینی پزشکی

(واتمن شماره یک) فیلتر شدند ( .)92بدین ترتیب عصارههای
اولیه به دست آمدند و به مدت  90دقیقه با سرعت 2000 g
سانتریفیوژ شدند .جهت به دست آوردن عصارههای خالص و
بدون حالل از دستگاه روتاری اواپراتور در دمای  40درجه
سانتیگراد و تحت خالء استفاده شد ( .)92عصارههای حاصل در
دستگاه فور در دمای  40درجه سانتیگراد خشک و درنهایت
لیوفیلیزه شدند و در ظروف شیشهای درب دار تیره در دمای 4
درجه سانتیگراد تا زمان مصرف در یخچال نگهداری شدند.
در این مطالعه از  29جدایه باکتری اشریشیا کلی و  22جدایه
باکتری استافیلوکوکوس ارئوس بهدستآمده از پنیرهای محلی
شهرستان مراغه که قبالً تعیین هویت شده بودند و دو سوش
استاندارد  E. coli PTCC1270و S. aureus PTCC1112
استفاده شد .از روش میکرودایلوشن ( )Microdilutionیعنی
حداقل غلظت مهارکنندگی رشد باکتری ( )MICو حداقل غلظت
باکتریکشی ( )MBCجهت مطالعه اثر ضدباکتریایی عصاره
اتانولی و آبی آویشن و پونه استفاده شد (در سه تکرار).
بهاینترتیب که در یک ردیف از چاهکهای میکروپلیت (بهجز
چاهک اول) مقدار  900میکرولیتر از محیط آبگوشت مغز و قلب
( )BHIریخته و سپس  900میکرولیتر از عصاره را در چاهک اول
و دوم ریخته و از چاهک دوم مقدار  900میکرولیتر از محتویات
داخل چاهک را به چاهک سوم ریخته و این کار را تا چاهک نهم
ادامه داده و درنهایت  900میکرولیتر از محتویات چاهک نهم به

نتایج
عصاره الکلی (اتانولی) گیاه آویشن در غلظتهای پایینتر از
 2/92درصد ،اثر ضدباکتریایی بر باکتری اشریشیا کلی نشان نداد،
درحالیکه اثر ضدباکتریایی همین عصاره الکلی در غلظت 0/78
درصد نیز ،بر باکتری استافیلوکوکوس ارئوس مشاهده شد .عصاره
الکلی (اتانولی) گیاه آویشن اثر ضدباکتریایی بیشتری بر
استافیلوکوکوس ارئوس در مقایسه با اشریشیا کلی نشان داد
(( )P=0/009جدول .)9
عصاره الکلی (اتانولی) گیاه پونه در غلظتهای پایینتر از 6/20

جدول  -1اثر ضدباکتریایی عصاره الکلی (اتانولی) گیاه آویشن بر باکتریهای موردبررسی در پنیر محلی
عصاره الکلی (درصد)
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استافیلوکوکوس ارئوس

(22)-

(22)-

(22)-

(96)-
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(22)+

استافیلوکوکوس ارئوس PTCC1112

-

-

-

-

-

-

+
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باکتری

( )-عدم رشد باکتری؛ ( )+رشد باکتری

بیرون ریخته شد؛ بنابراین غلظت  900الی  0/21درصد از عصاره
در چاهک اول تا چاهک نهم ایجاد شد .از کشت تازه باکتری
موردنظر غلظتی معادل غلظت شماره نیم آزمایش مکفارلند
تهیهکرده و رقت  9/900از آن را به میزان  900میکرولیتر به
تمام چاهکها بهجز چاهک  99و  92اضافه شد .در مرحله بعد
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درصد ،اثر ضدباکتریایی بر باکتری اشریشیا کلی نشان نداد،
درحالیکه اثر ضدباکتریایی همین عصاره الکلی در غلظت 2/92
درصد نیز ،بر باکتری استافیلوکوکوس ارئوس مشاهده شد .عصاره
الکلی (اتانولی) گیاه پونه اثر ضدباکتریایی بیشتری بر
استافیلوکوکوس ارئوس در مقایسه با اشریشیا کلی نشان داد
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از معرف رزازرین (به رنگ آبی یا بنفش) به مقدار  20میکرولیتر
به تمام چاهکها افزوده شد .چاهک شماره  90برای شاهد
باکتری ،چاهک شماره  99برای شاهد محیط کشت و چاهک
شماره  92بهعنوان شاهد عصاره در نظر گرفته شد .سپس
چاهکی که تغییر رنگ بینابینی داد (بهعنوان  MICدر نظر
میگیرند) را به همراه دو چاهک قبل و دو چاهک بعد با آنس
استریل در محیط کشت  BHIآگار کشت داده و پس از 24
ساعت گرمخانه گذاری در دمای  27درجه سانتیگراد بررسی
شدند .هرکدام از پلیتهای مربوط به گودهها که رشد باکتری در
آن صورت نگرفته بود MBC ،عصاره در نظر گرفته میشد (.)94
نتایج با آزمون چند دامنهای دانکن در سطح اطمینان  %10با
نرمافزار ( SPSSنسخه  )29/0مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
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این یافتهها با نتایج مطالعه  Amritaو همکاران ( )2001و Riahi

و همکاران ( )2092کامالً همخوانی دارد ( .)97 ،96بررسی اثرات
باکتری کشی اسانس گیاه پونه علیه باکتریهای اشریشا کلی و

جدول  -2اثر ضدباکتریایی عصاره الکلی (اتانولی) پونه بر باکتریهای موردبررسی در پنیر محلی
عصاره الکلی (درصد)

≤05

20

12/0

6/20

3/12

1/06

5/87

5/33

اشریشیا کلی

(29)-

(91)-

(9)-

(9)-

(29)+

(29)+

(29)+

(29)+

اشریشیا کلی PTCC1279

-

-

+

+

+

+

+

+

استافیلوکوکوس ارئوس

(22)-

(97)-

(99)-

(4)-

(2)-

(22)+

(22)+

(22)+

استافیلوکوکوس ارئوس PTCC1112

-

-

-

-

-

+

+

+

باکتری

( )-عدم رشد باکتری؛ ( )+رشد باکتری
جدول  -3اثر ضدباکتریایی عصاره آبی گیاهان آویشن و پونه بر باکتریهای موردبررسی در پنیر محلی
عصاره آبی (درصد)

≤05

20

12/0

6/20

3/12

1/06

5/87

5/33

اشریشیا کلی

(29)+

(29)+

(29)+

(29)+

(29)+

(29)+

(29)+

(29)+

اشریشیا کلیPTCC1279

+

+

+

+

+

+

+

+

استافیلوکوکوس ارئوس

(22)+

(22)+

(22)+

(22)+

(22)+

(22)+

(22)+

(22)+

استافیلوکوکوس ارئوس PTCC1112

+

+

+

+

+

+

+

+

باکتری

( )-عدم رشد باکتری؛ ( )+رشد باکتری

بحث و نتیجهگیری
در این تحقیق ،عصاره الکلی (اتانولی) گیاه آویشن اثر
ضدباکتریایی بیشتری بر استافیلوکوکوس ارئوس در مقایسه با
اشریشیا کلی نشان داد .عصاره الکلی (اتانولی) گیاه پونه اثر
ضدباکتریایی بیشتری بر استافیلوکوکوس ارئوس در مقایسه با
اشریشیا کلی نشان داد .عصاره اتانولی گیاه آویشن اثر
ضدمیکروبی بیشتری نسبت به عصاره اتانولی گیاه پونه از خود
نشان داد .در مطالعه  Mahmoodiو همکاران ( )2099گزارش
کردند که اسانس گیاه پونه علیه استافیلوکوکوس ارئوس مؤثر
است ( .)6در مطالعه  Cetinو همکاران ( )2099نیز اسانس دو
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استافیلوکوکوس ارئوس نشان داده است که نقش ترکیبات
پولگون و  9 -8سینئول در این زمینه بسیار مهم و حائز اهمیت
است ( .)6در مطالعه اخیر اثر ضدباکتری عصاره اتانولی گیاهان
آویشن و پونه بر روی باکتریهای استافیلوکوکوس ارئوس (گرم
مثبت) نسبت به باکتریهای اشریشیا کلی (گرم منفی) مورد
آزمایش بیشتر بود که با نتایج تحقیقات  Moshafiو همکاران
( )2006و  Riahiو همکاران ( )2092مطابقت دارد (.)98 ،96
علت این امر را میتوان به حضور الیه لیپوپلیساکاریدی
باکتریهای گرم منفی نسبت داد که از عبور مولکولهای بزرگ
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(( )P=0/009جدول  .)2عصاره الکلی (اتانولی) گیاه آویشن اثر
ضدباکتریایی بیشتری نسبت به عصاره اتانولی گیاه پونه از خود
نشان داد (.)P=0/02
عصاره آبی گیاهان آویشن و پونه در غلظتهای مورد آزمایش
اثر ضدباکتریایی بر باکتریهای اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس
ارئوس نشان ندادند (( )P=0/60جدول .)2

نوع گیاه پونه بر باکتریهای گرم مثبت ازجمله استافیلوکوکوس
ارئوس مؤثر بودند ( .)90همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد
که عصاره اتانولی پونه بر باکتریهای اشریشیا کلی مؤثر بوده و
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قویتر است ،همخوانی دارد .در مطالعهای  Ghasemiو همکاران
( )2090اثر ضدمیکروبی هشت گیاه دارویی بومی ایران را بر
باکتری اشریشیا کلی بررسی کردند که در بین آنها آویشن دنایی
بیشترین اثر را داشت ( .)24بر اساس نتایج مطالعه اخیر عصاره
آبی گیاهان آویشن و پونه در هیچیک از غلظتهای مورد آزمایش
بر باکتریهای اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس ارئوس مؤثر
نبودند .در اکثر مطالعات انجامشده نیز علیرغم اثرات ضدمیکروبی
عصاره الکلی ،عصاره آبی و جوشانده گیاهان هیچ فعالیت
ضدمیکروبی علیه باکتریها نشان ندادهاند ( .)22علت اینکه
عصارههای الکلی مؤثرترند ،این است که الکل باعث افزایش
حاللیت ترکیبات مؤثر گیاهان و درنتیجه استخراج درصد باالتری
از این ترکیبات میشود و آب قدرت استخراج ماده مؤثره کمتری
نسبت به الکل را دارا است؛ بنابراین اثر ضدمیکروبی عصاره الکلی
نسبت به عصاره آبی بهتر و قویتر است .در دو مطالعه جداگانه
 Gandomi Nasrabadiو همکاران ( )2092و  Meshkibafو
همکاران ( )2090اثر ضدمیکروبی عصارههای الکلی و آبی برخی
از گیاهان دارویی را مقایسه کردند و نشان دادند که اثر
ضدمیکروبی عصاره الکلی بیشتر از عصاره آبی گیاهان است (،22
 .)20با توجه به اثر ضدمیکروبی عصاره اتانولی گیاهان آویشن و
پونه علیه باکتریهای عامل مسمومیت مواد غذایی ازجمله
اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس ارئوس ،استفاده از این عصاره
بهعنوان نگهدارنده طبیعی مناسب در مواد غذایی مختلف ازجمله
فرآوردههای لبنی سنتی مانند پنیرهای محلی توصیه میگردد.

تشکر و قدردانی
بدین وسیله از زحمات کلیه عزیزانی که در انجام این کار
پژوهشی ما را یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را داریم .مقاله
حاضر مستخرج از پایاننامه کارشناسی ارشد راهله جوانمرد با کد
 94700402129008است.
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و آبگریز جلوگیری میکند و چون اکثر ترکیبات مؤثر در اسانس
و عصاره ماهیت آبگریزی دارند ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت
که احتماالً این مواد امکان ورود و دسترسی به نقاط فعال درون
باکتریهای گرم منفی را ندارند ،به همین دلیل معموالً
باکتریهای گرم منفی در مقایسه با انواع گرم مثبت مقاومت
بیشتری نسبت به این ترکیبات نشان میدهند ( .)91برخالف
نتیجه مطالعه اخیر ،در مطالعه  Mohammadpourو همکاران
( )2099اثر ضدمیکروبی سه جنس آویشن بر باکتری
استافیلوکوکوس ارئوس و باکتری اشریشیا کلی بررسی شد که
بیشترین اثر روی اشریشیا کلی گزارش شد ( .)20همچنین
 Celikelو  )2008( Kavasاثر عصاره اتانولی گیاهان مختلف بر
باکتری استافیلوکوکوس ارئوس و باکتری اشریشیا کلی را بررسی
کردند که نتیجه این مطالعه حساسیت یکسان هر دو باکتری بود
( .)29علت تفاوت در این نتایج را میتوان ناشی از وجود اختالف
در گیاهان هر منطقه دانست ،زیرا یک گیاه در مناطق مختلف
میتواند ترکیبات و خواص متفاوت را از خود نشان دهد ،همچنین
نوع و نحوه تهیه عصاره و یا اسانس نقش مهمی در بروز اثرات
حاصله دارند ( .)22زمان برداشت گیاهان هم در توان
ضدمیکروبی آنها تأثیر دارد ،بهترین زمان برداشت برای
دستیابی به بیشترین بازدهی اسانس و ترکیبات مؤثر آویشن،
مرحله  00درصد گلدهی است ( .)22یکی دیگر از علل این
تفاوتها میتواند احتماالً مربوط به تفاوتهای بین جدایههای
باکتریایی مورد آزمایش ازنظر منشأ جغرافیایی و یا اکولوژیکی
باشد .نتایج حاصل از مطالعه حاضر حاکی از این بود که
عصارههای الکلی آویشن در مقایسه با عصارههای الکلی گیاه پونه
اثر ضدمیکروبی قویتری علیه باکتریهای اشریشیا کلی و
استافیلوکوکوس ارئوس نشان دادند (در غلظت  20درصد و باالتر
از آن در عصاره اتانولی آویشن هیچ باکتری رشد نکرد ،درحالیکه
در غلظت  20درصد پونه تعدادی از هر دو باکتری مورد آزمایش
رشد کردند) و این نتیجه بامطالعه  Celikelو  )2008( Kavasو
نیز  Cetinو همکاران ( )2099که نشان دادند اثر ضدمیکروبی
گونههای مختلف گیاه آویشن در مقایسه با اثر ضدمیکروبی گیاه

پونه علیه باکتریهای اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس ارئوس
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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.
Keywords: Extract, Thymus persicus, Mentha longifolia, Antibacterial, Microdilution
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