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Background and Aims: Mentha pulegium L. is one of the medicinal plants used in the food
production as a flavoring substance and its antibacterial effect has also been considered. The
present study was designed to evaluate the phytochemical composition of Mentha pulegium L.
originated from Iran and its antimicrobial activity against several pathogenic bacteria.

Article Subject:
Antimicrobial Substance

Materials and Methods: The chemical compounds of this medicinal plant were analyzed
by GC-MS and 14 components were identified, representing 86.98% of its total essential mass.
The antibacterial activity of the essential oil (EO) of Mentha pulegium L., has been evaluated
against Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeroginosa, and Pseudomonas
syringae pv. tomato using disc diffusion method compared to synthetic antibiotic ciprofloxacin.
The minimum inhibitory concentration (MIC) was evaluated against the above tested bacteria
using macrobroth dilution method.
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Results: Results showed that the EO of Mentha pulegium L., was formed by the main
components of piperitone (32.1%), piperitenone (21.71%) and pulegone (15.85%). In addition,
the results obtained using MIC and MBC showed that the minimum inhibitory concentration of
the EO of M. pulegium was in the range of 10-40 mg/mL for S. aureus, E. coli, P. aeroginosa
and 20 mg/mL for Ps. syringae pv. tomato, respectively. According to the results, the maximum
zones of inhibition (29.15 mm) was observed on P. syringae P. tomato in 40 mg/mL of essential
oil, and the minimum zone of inhibition (17.08 mm) was related to P. aeroginosa in the same
concentration.
Conclusions: The results revealed that EO of Mentha pulegium L. had an appropriate
inhibitory effect on Staphylococcus aureus and Escherichia coli.
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چکیده
زمینه و هدف:

پونه از جمله گیاهاني است که در صنایع مواد غذایي بهعنوان طعمدهنده مصرف فراواني داشته و به اثرات

ضد باکتریایي آن توجه شده است .مطالعۀ حاضر با هدف بررسي خواص فیتوشیمیایي اسانس پونه ( )Mentha pulegium L.به-
دست آمده از ایران و فعالیت ضد میکروبي آن برعلیه تعدادی از باکتریهای بیماریزا انجام شد.

مواد و روش کار:

ترکیبات شیمیایي این گیاه دارویي با  GC-MSبررسي شد و  76ترکیب مختلف که در مجموع

 %16/66کل وزن اسانس گیاه را تشکیل مي دهند ،شناسایي شدند .فعالیت ضد میکروبي اسانس گیاه پونه در برابر باکتریهای
استافیلوکوکوس اورئوس ،اشریشیا کلي ،سودوموناس آئروژینوزا و سودوموناس سیرینگه پاتوار گوجهفرنگي به روش انتشار از دیسک در
مقایسه با آنتيبیوتیک سیپروفلوکساسین ارزیابي شد .حداقل غلظت مهارکنندگي اسانس در برابر باکتریهای مطالعهشده با استفاده از
روش ماکروبراث دایلوشن بررسي شد.

یافتهها:

نتایج بهدست آمده نشان داد که اسانس پونه از اجزای اصلي پیپریتون ( ،)٪23/7پیپریتنون ( )٪37/17و پولگون

( )٪78/18تشکیل شده است .بهعالوه ،نتایج بهدست آمده با استفاده از  MICو MBCنشان داد که حداقل غلظت مهارکنندگي
اسانس پونه در محدودۀ  74-04 mg/mLبرای باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس ،اشریشیا کلي ،سودوموناس آئروژینوزا و
 34 mg/mLبرای سودوموناس سیرینگه است .با توجه به نتایج بهدست آمده ،بیشترین هالۀ عدم رشد ( )36/78 mmدر سودوموناس
سیرینگه و کمترین هالۀ عدم رشد ( )71/41 mmدر سودوموناس آئروژینوزا در غلظت  04 mg/mLاسانس پونه مشاهده شد.

نتیجهگیری:

نتایج به دست آمده حاکي از این است که اسانس پونه دارای اثر مهارکنندگي مناسبي برعلیه باکتریهای

استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلي مي باشد.
کلمات کلیدی :ضد باکتریایي ،پونه ،اسانس گیاهيMBC ،MIC ،
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
امروزه عوامل بیماریزای عفوني و مقاومت آنها به انواع
آنتيبیوتیکها از چالشهای بزرگ علم پزشکي بوده که به طبع
آن ،تولید آنتيبیوتیکهای جدید روزبهروز درحال افزایش است.
ازاینرو ،محقّقین به سمت جایگزینهای گیاهي روی آوردهاند که
ضمن داشتن اثرات ضد باکتریایي ،فاقد عوارض جانبي ناشي از
مصرف داروهای شیمیایي هستند.
توجه به اهمیت تغذیۀ انسان و نقش آن در سالمت فرد و
جامعه و سالمت محصوالت کشاورزی از اهمیت فوقالعادهای
برخوردار است .استفاده از سموم و مواد شیمیایي بهمنظور از بین
بردن آفات و عوامل بیماریزای گیاهي باعث ميشود که این

ترکیبات از طریق آب ،خاک و هوا وارد زنجیرۀ غذایي شده و خطر
جدی برای سالمت انسان ایجاد کنند ( .)1براساس نظرسنجي
سازمان جهاني بهداشت ،بیش از  84444نفر در کشورهای در
حال توسعه مسموم شده و بهدلیل اثرات عوامل سمي که در
کشاورزی کاربرد دارند ،ساالنه  8444نفر ميمیرند .با این حال،
افزایش نگراني عمومي دربارۀ مسائل زیست محیطي و همچنین
افزایش مقاومت باکتریها به آنتيبیوتیکها ،منجر به ایجاد
سیستمهای مدیریت جایگزین برای کاهش ترکیبات وابسته به
سموم و استفاده از ترکیبات طبیعي ضد باکتریایي گیاهي برای
کنترل عوامل بیماریزا شده است ( .)9مواد مؤثرۀ گیاهان دارویي
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بررسی ترکیب فیتوشیمیایی اسانس پونه ( )Mentha pulegium L.و فعالیت ضد باکتریایی آن

مجله میکروب شناسي پزشکي ایران ▐سال  77شماره  ▐ 6بهمن و اسفند7266
در کنترل عوامل میکروبي بهویژه باکتریها نقش ویژهای دارند
( .)9-0بسیاری از گیاهان بهعلت خواص ضد میکروبي آنها،
ناشي از ترکیبات سنتز شده در متابولیسم ثانویۀ گیاه ،استفاده
ميشوند .این محصوالت از طریق ترکیبات فعال آنها شناخته

جنس  Menthaاز خانوادۀ  34 Labiataeگونه دارد و از
گسترش جهاني برخوردار است .یکي از گونههای این
جنس  Mentha pulegium L.است که معموالً بهعنوان پونه
شناخته ميشود .این گونه در اروپا ،شمال آفریقا و آسیای میانه و

هستند.
مسمومیتهای غذایي ناشي از استافیلوکوکوس اورئوس و
اشریشیا کلي از مهمترین بیماریها بوده که ساالنه هزینههای
زیادی صرف کنترل و درمان بیماریهای ناشي از آنها ميشود .در
آمریکا سالمونال تیفي موریوم و استافیلوکوکوس اورئوس بهترتیب
اولین و دومین عامل ایجاد بیماری با منشاء غذایي شناخته مي-

سنتي بهعنوان ضدعفوني کننده و برای درمان سرماخوردگي،
سینوزیت ،وبا ،مسمومیت غذایي ،برونشیت و سل استفاده ميشود.
همچنین بهعنوان ضدسرفه ،دیورتیک ،ضد سرطاني و مشکالت
قاعدگي کاربرد دارد .عالوهبراین ،اثرات آنتياکسیداني آن تأیید

شوند ( .)1اشریشیا کلي انتروتوکسیژنیک از عوامل عمدۀ اسهال
مسافرین محسوب شده که در اثر مصرف انواع غذاهای آلوده ایجاد
ميشود ( .)1استافیلوکوکوس اورئوس نیز قادر است با تولید
انتروتوکسین در مواد غذایي بهویژه آنهایي که فرایند حرارتي
مناسب نميبینند ،باعث مسمومیت غذایي شود (.)3
گزارشهای زیادی دررابطه با خواص ضد میکروبي اسانسها
و عصارههای گیاهي بر روی باکتریها و قارچهای بیماریزا وجود

شده است (.)11
با توجه به اثر بازدارندگي اسانسها بر رشد باکتریها،
خوراکي بودن آنها و افزایش شیوع سوشهای مقاوم باکتریایي،
مطالعۀ حاضر بهمنظور بررسي اثرات ضد باکتریایي اسانس استخراج
شده از گیاه پونه ) )Mentha pulegium L.در شرایط آزمایشگاهي
در مقایسه با آنتيبیوتیکهای رایج برعلیه باکتریهای بیماریزای
اشریشیاکلي ،سودوموناس آئروژینوزا ،استافیلوکوکوس و
سودوموناس سیرینگه انجام گرفت.
مواد و روشها
تهیه و شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس

دارد ( .)16-1۱اسانسها با داشتن خاصیت آبگریزی ،موجب نفوذ
در چربي غشاء سلول باکتری شده که متعاقب آن یونها و
محتویات سلولي از آن خارج ميشوند .درنتیجه عملکرد سلول
دچار اختالل شده و باعث مرگ سلولي ميشوند ( Lucas .)1۱و
همکاران دریافتند که اسانس گل میخک باعث کاهش شدت لکه-
های باکتریایي گوجهفرنگي شده و فعالیت بتا -2-7گلوکاناز،
کیتیناز و پراکسیداز را افزایش ميدهد ( Bouaichi .)16و همکاران
در مطالعه ای اثر ضد باکتریایي تعدادی از گیاهان دارویي از جمله
آویشن ،روزماری ،پونۀ کوهي را برعلیه سودوموناس ساواستانوئي
پاتوار ساواستانوئي ارزیابي کردند .نتایج مطالعۀ ایشان نشان داد که
گیاه آویشن بیشترین اثر ضد باکتری را دارد ( Elshafie .)۱و
همکاران در مطالعهای اثر ضد میکروبي تعدادی از گیاهان دارویي
ناحیۀ مدیترانهای را برعلیه تعدادی از عوامل بیماریزای گیاهي
ازجمله سودوموناس انجام دادند ( Badawy .)۲و همکاران اثر ضد
باکتریایي  33اسانس گیاهي ازجمله پونه را برعلیه دو باکتری
بیماریزای گیاهي سودوموناس پوتیدا و اروینیا هربیکوال بررسي
کردند .نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که اسانس پونه در
مقایسه با آنتيبیوتیکهای استرپتومایسین و آگرومایسین اثر ضد
باکتریایي خوبي دارد (.)1۲

اسانس گیاه خشک پونه ( )Mentha pulegium L.بعد از
تأیید نام علمي ازسوی پژوهشکدۀ گیاهان دارویي تهران وابسته به
جهاد دانشگاهي ،با روش تقطیر با آب بهمدت  0ساعت و با
استفاده از دستگاه کلونجر (فرهان تجهیز ،ایران) استخراج شد.
بدینترتیب که ابتدا  744 grاز برگ خشک گیاه ،آسیاب و به بالن
 3لیتری منتقل و مقدار  7Lآب مقطر به آن اضافه شد .اسانس
تهیه شده به کمک سولفات سدیم بدون آب ،آبگیری و بعد از عبور
از فیلتر  4/08µmتا زمان استفاده در ظرف دربسته و تیره در
دمای  0°Cنگهداری شد.
جداسازی و شناسایي ترکیبات تشکیلدهندۀ اسانس با
استفاده از روش کروماتوگرافي گازی توأم با طیفسنجي جرمي
انجام شد .دستگاه کروماتوگراف استفاده شده (Hewlett Packard
) 6890 Alto, CA, USAبا ستون موئینه  HP-5MSبه طول 24
متر (ضخامت الیۀ داخلي  4/38 μmو قطر داخلي  )384 μmبود.
برنامۀ دمایي ستون به ترتیب عبارتند از :دمای ابتدایي آون ،84˚C
توقف در این دما بهمدت  8دقیقه و دمای انتهایي  304˚Cو شیب
حرارتي  2˚Cدر هر دقیقه ،افزایش دما تا  244˚Cبا سرعت 78
درجه در هر دقیقه و توقف در این دما بهمدت  2دقیقه بود .دمای
اتاقک تزریق  364˚Cبود و از گاز هلیوم بهعنوان گاز حامل با
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شدهاند؛ بهعنوان مثال ،ترکیبات فنلي ( )۲ ،۰که بخشي از اسانس

ایران یافت ميشود ( .)10 ،1۰بخشهای هوایي این گیاه بهطور

فهیمه رحمانی و همکاران | اثر اسانس پونه بر روی باکتریهای بیماریزا

استاندارد موجود در منابع مختلف انجام گرفت ( .)13درصد نسبي
هریک از ترکیبات تشکیلدهندۀ اسانس با توجه به سطح زیر
منحني هر یک از پیکهای کروماتوگرام دستگاه و مقایسۀ آن با
سطح کل زیر منحني تعیین شد.
باکتریهای مطالعهشده

در این مطالعه باکتری سودوموناس سیرینگه پاتوار گوجه-
فرنگي  IBRC-M 74143بهصورت کشت فعال از مرکز ملي
ذخایر ژنتیکي و زیستي ایران و سایر باکتریهای مطالعهشده
شامل استافیلوکوکوس اورئوس  ،ATCC 38632اشریشیا کلي
 ،ATCC 38633سودوموناس آئروژینوزا  ATCC 31182از
آزمایشگاه بهداشت مواد غذایي تهیه شدند .هریک از باکتریهای
مطالعهشده در شرایط سترون روی ظرف پتری حاوی محیط آگار
مغذی کشت داده شد .ظروف مذکور بهمدت  30ساعت در دمای ˚C
 24برای سودوموناس سیرینگه و  21˚Cبرای سایر باکتریهای
مطالعهشده گرمخانهگذاری شد.
تهیۀ سوسپانسیون باکتریایی
بهمنظور تهیه و محاسبۀ میزان تلقیح باکتریهای مطالعه-
شده ،ابتدا یک پرگنه از کشت تازۀ این باکتریها به محیط
آبگوشت مغز و قلب ( ،HiMedia ،BHIهند) منتقل و بهمدت 71
ساعت در دمای مناسب گرمخانهگذاری شد .سپس از کشت تازه
رشد کردۀ هریک از باکتریها برداشته و سوسپانسیوني معادل
استاندارد نیم مک فارلند ( (7/8 × 741 CFU/mLتهیه شد .جذب
نوری آن بهوسیلۀ دستگاه طیفسنج ( ،PerkinElmerآمریکا) در
طول موج  ، 644 nmمعادل  4/7-4/41بود.
آمادهسازی اسانس
بهمنظور آمادهسازی اسانس 6/38 ،گرم پودر آبگوشت مغز و
قلب ( )BHIدر  384mLآب مقطر ،در یک فالسک  844میلي-
لیتری در بسته با حرارت مالیم حل شد .با توجه به اینکه اسانس
پونه در محیطهای کشت نامحلول است ،از مادۀ دی متیل
سولفوکساید ( %8 )DMSOکه فاقد اثرات ضد میکروبي است به-
عنوان امولسیفایر استفاده شد .برای ایجاد پایداری امولسیون آب و

امولسیون به کار رفت ( pH .)۰محیط بهوسیلۀ دستگاه  pHمتر
اندازهگیری شد .محیط کشت واجد دی متیل سولفوکساید و آگار
آگار در دمای  737˚Cبهمدت  78دقیقه استریل و سپس بهمیزان
 8 mLدر لولههای درپیچدار استریل توزیع شد .سپس غلظتهای
درنظرگرفتۀ اسانس پونه همراه با محیط کشت تهیه شد.
تعیین حداقل غلظت مهارکنندگي ) (MICو حداقل غلظت
کشندگي ( )MBCاسانس پونه
برای تعیین حداقل غلظت مهارکنندگي اسانس از روش
سری دو برابر رقت لولهای ( )Macrobroth dilutionدر محیط
کشت مغذی استفاده شد .برای این منظور یک سری  77عددی
لوله آزمایش درنظر گرفته شده و در همۀ لولهها از غلظت mg/mL
 4/0تا  04اسانس پونه همراه با محیط کشت آگار مغذی تهیه و از
باکتریهای درنظرگرفته به میزان  746 CFU/mLبه هرکدام از
لولهها تلقیح شد .تمامي آزمایشات در  2تکرار انجام و برای هر
تکرار ،یک لوله کنترل منفي فاقد باکتری و یک لوله کنترل مثبت
(فاقد اسانس) تهیه شد .تمامي لولهها بهمدت  30ساعت در دمای
 36˚Cبرای باکتری سودوموناس سیرینگه و  21˚Cبرای سایر
باکتریهای آزمایششده ،گرم خانهگذاری شد .پس از طي این
مدت ،لولهها ازنظر کدورت حاصل از فعالیت و رشد باکتری بررسي
ماکروسکوپي شدند .حداقل غلظت مهارکنندگي رشد ( )MICبرای
لوله ای درنظر گرفته شد که حاوی کمترین غلظت اسانس بوده و
کدورت قابل مالحظهای در آن ایجاد نشده بود .برای تعیین حداقل
غلظت کشندگي ( )MBCباکتری از لولههایي که در آنها کدورت
قابل مشاهدهای نبود ،بر روی محیط کشت جامد آگار مغذی کشت
داده شد .تمامي پلیتها بعد از گرم خانهگذاری بررسي شدند و
کمترین غلظتي که هیچ رشدی از باکتری در آن مشاهده نشد به-
عنوان حداقل غلظت کشندگي درنظر گرفته شد.
بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس پونه به روش انتشار
از دیسک
بهمنظور ارزیابي اثرات ضد میکروبي اسانس پونه بر روی
باکتریهای اشریشیاکلي ،استافیلوکوکوس اورئوس ،سودوموناس
آئروژینوزا و سودوموناس سیرینگه از روش انتشار از دیسک استفاده
شد .بدینمنظور سوسپانسیون باکتریایي معادل استاندارد نیم مک
فارلند از هریک از باکتریهای مطالعهشده در محلول سرم
فیزیولوژی استریل تهیه و سپس  4/7 mLاز سوسپانسیون باکتری
حاوی  741 CFU/mLبر روی محیط آگار مولر هینتون
( )Merck, Germanyکشت داده شد و با میلۀ شیشهای Lمانند به-
714
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سرعت جریان  4/1 mmدر دقیقه استفاده شد .طیفنگار جرمي
استفاده شده مدل  Hewlett Packard 5973Nبا ولتاژ یونیزاسیون
 ،14eVروش یونیزاسیون  EIو دمای منبع یونیزاسیون 334˚C
بود .در انتها  4/7µLاز نمونههای آماده شده بهصورت دستي و با
روش  Splitlessتزریق شدند .شناسایي طیفها براساس بانک
اطالعات جرمي دستگاه  ،GC-MSزمان بازداری ترکیبات ،محاسبه
اندیس کواتس و الگوی شکست آنها در مقایسه با طیفهای

روغن در محیط مغذی ،آگار آگار  %4/48بهعنوان تثبیتکنندۀ
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تمام آزمایشها در  2تکرار انجام شدند .دادههای بهدست
آمده در این مطالعه با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  34و
همچنین آزمون آنالیز واریانس یک طرفه آنالیز شدند .مقایسۀ
میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنهای توکي در سطح
احتمال  %8تجزیهوتحلیل شد.
یافتهها
ترکیبات شیمیایی تشکیلدهندۀ اسانس پونه
)(Mentha pulegium L.

آنالیز اسانسها با دستگاه گاز کروماتوگرافي -اسپکترومتری
جرمي انجام و ترکیبات آن تعیین شد .آنالیز انجامشده نشان داد
که اسانس پونه از ترکیب شیمیایي پیچیدهای برخوردار است.
اجزاء تشکیلدهندۀ اسانسها همراه با اندیس بازداری و درصد آن-
ها در جدول  7آمده است .در آنالیز شیمیایي اسانس پونه 76
ترکیب مختلف و مهم شناسایي شد که  %16/61وزن تودۀ اسانس
را تشکیل ميدهند (جدول  .)7همانطورکه جدول  7نشان مي-
دهد ،اسانس پونه از ترکیبات مونوترپن تشکیل شده است .پي
پریتون ( ،)٪23/7پي پریتنون ( )٪ 37/17و پولگون ()٪78/18
بیشترین ترکیبات تشکیلدهندۀ اسانس پونه بودند.

جدول  .1ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس گیاه پونه )(Mentha pulegium L.
ترکیب شیمیایی

IUPAC name

درصد

ردیف
1

Camphene

3,3-DIMETHYL-2-METHYLIDENEBICYCLO[2.2.1]HEPTANE

شاخص
بازداری

4/31

682

9

1,8-Cineole

2,2,4-trimethyl-3-oxabicyclo[2.2.2]octane

3

7444

9

Para Cymene

1-METHYL-4-PROPAN-2-YLBENZENE

4/28

7438

۱

Limonene

(4R)-1-METHYL-4-PROP-1-EN-2-YLCYCLOHEXENE

7/36

7427

۲

Menthone

(2S,5R)-5-METHYL-2-PROPAN-2-YLCYCLOHEXAN-1-ONE

2/26

7780

0

Borneol

4,7,7-TRIMETHYLBICYCLO[2.2.1]HEPTAN-3-OL

7/61

7768

۰

4-Terpineol

4-METHYL-1-PROPAN-2-YLCYCLOHEX-3-EN-1-OL

0/83

7716

1

Ethyl cumene

1-ETHYL-3-PROPAN-2-YLBENZENE

4/0

7374

3

Carvol

(5R)-2-METHYL-5-PROP-1-EN-2-YLCYCLOHEX-2-EN-1-ONE

4/2

7334

16

Pulegone

5-METHYL-2-PROPAN-2-YLIDENECYCLOHEXAN-1-ONE

78/18

7321

11

Piperitone

3,3-DIMETHYL-2-METHYLIDENEBICYCLO[2.2.1]HEPTANE

23/7

7383

19

Isophorene

3,5,5-TRIMETHYLCYCLOHEX-2-EN-1-ONE

4/0

7386

19

Bornyl acetate

(4,7,7-TRIMETHYL-3-BICYCLO[2.2.1]HEPTANYL) ACETATE

4/12

7318

1۱

Pipeirtenone

1۲

Piperitone oxide

7/32

7204

10

Caryophyllene oxide

3-METHYL-6-PROPAN-2-YLIDENECYCLOHEX-2-EN-1-ONE
6-METHYL-3-PROPAN-2-YLIDENE-7OXABICYCLO[4.1.0]HEPTAN-2-ONE
(4Z)-4,11,11-TRIMETHYL-8METHYLIDENEBICYCLO[7.2.0]UNDEC-4-ENE

37/17

7238

4/16

7817

10/31

کل ترکیبات شناخته شده
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طورکامل بر روی محیط پخش شد .سپس روی محیط کشت
دیسک آنتيبیوتیکي خام به قطر  ،)Oxoid( 6 mmگذاشته شد.
سپس مقدار  34 µLاز غلظتهای  34 ،74 ،8 ،3/8 mg/mLو 04
اسانس پونه را بر روی دیسک خام آنتيبیوتیکي ریخته و پلیتها
بهمدت  30ساعت در دمای  24˚Cبرای سودوموناس سیرینگه و
 21˚Cبرای سایر باکتریهای تحت مطالعه گرمخانهگذاری شدند.
بهمنظور مقایسه ،مقدار  34 µLاز غلظت  4/7 mg/mLآنتي-
بیوتیک سیپروفلوکساسین برداشته و به دیسک خام اضافه شد.
قطر هالۀ عدم رشد برحسب میليمتر و با استفاده از راهنمای ارائه
شده از سوی انستیتو استاندارد آزمایشگاهي و بالیني ( )34اندازه-
گیری و ارزیابي شد .همچنین بهمنظور استانداردسازی روش و
بررسي حساسیت آنتيبیوتیکي باکتریهای تحت مطالعه ،از
دیسکهای آنتيبیوگرام جنتامایسین ( ،)74 µgاسترپتومایسین
( ،)74 µgاریترومایسین ( ،)78 µgتتراسیکلین ( )24 µgو
افلوکساسین (( )8 µgپادتن طب ،ایران) استفاده شد .از دیسک
حاوی  34 µLمحلول دی متیل سولفوکساید بهمنظور بررسي اثر
آن بر رشد یا رشد نیافتن باکتریهای درحال مطالعه ،استفاده شد.

محاسبات آماری

فهیمه رحمانی و همکاران | اثر اسانس پونه بر روی باکتریهای بیماریزا

تعیین حداقل غلظت بازدارندگی ( )MICو حداقل
غلظت کشندگی ( )MBCاسانس پونه
حداقل غلظت بازدارندگيِ( )MICاسانس ازطریق سری دو
برابری رقت لولهای در محیط آگار مغذی ( )NBو سپس مشاهده
ماکروسکوپي کدورت ناشي از رشد باکتری در مدت زمان 30
ساعت تعیین شد .نتایج حاصل از حداقل غلظت مهارکنندگي
( )MICو حداقل غلظت کشندگي ( )MBCاسانس پونه برای 0
باکتری مطالعهشده در جدول  3آمده است .همانطورکه در جدول
 3نشان داده شده است حداقل غلظت مهارکنندگي برای

جدول  .9حداقل غلظت ( )٪مهارکنندگی ( )MICو کشندگی ( )MBCاسانس پونه برعلیه باکتریهای مطالعهشده
غلظت اسانس ()mg/mL

باکتری
استافیلوکوکوس اورئوس ATCC 9۲399

MIC
74a

MBC
74a

سودوموناس آئروژینوزا ATCC 9۰1۲9

04b

> 04b

اشریشیا کلی ATCC 9۲399

74a

34c

سودوموناس سیرینگه IBRC-M 16۰69

34c

34d,c

× حروف غیر یکسان در هر ستون ،نشاندهندۀ وجود تفاوت معنيدار بین اثر ضد باکتریایي غلظتهای مختلف اسانس پونه و مهار رشد باکتریهای مطالعهشده است (.)p < 4/48
× حروف مشابه در هر ستون ،نشاندهندۀ وجود نداشتن تفاوت معنيدار بین اثر ضد باکتریایي غلظتهای مختلف اسانس پونه و مهار رشد باکتریهای مطالعهشده است.

سودوموناس آئروژینوزا هیچگونه اثر ضد باکتریایي نداشتند .آنالیز
آماری نتایج نشان داد که بین غلظتهای مختلف اسانس و قطر
هالۀ عدم رشد در هر باکتری در مقایسه با آنتيبیوتیک اختالف
معنيداری وجود دارد (.)p < 4/447

رابطۀ بین غلظتهای مختلف اسانس پونه و قطر هالۀ
رشدنیافتگی باکتری
جدول 2رابطۀ بین غلظتهای مختلف اسانس پونه و
میانگین قطر هالۀ رشدنیافتگي باکتریهای مطالعهشده را در
مقایسه با آنتيبیوتیک تتراسیکلین نشان ميدهد .همانطورکه در
جدول  2نشان داده ميشود ،با افزایش غلظت اسانس پونه قطر
هالۀ عدم رشد باکتری نیز افزایش یافته است .بیشترین قطر هالۀ
عدم رشد مربوط به باکتری سودوموناس سیرینگه و اشریشیا کلي
در غلظت  04 mg/mLاسانس پونه بود .غلظتهای 3/8 mg/mL
در استافیلوکوکوس اورئوس و  3/8 mg/mLو  8اسانس در

آنالیز واریانس اثر غلظتهای مختلف اسانس پونه بر میانگین
قطر هالۀ عدم رشد باکتریهای مطالعهشده در جدول  0آمده
است .همانطورکه در جدول  0نشان داده شده است ،بین میانگین
قطر هالۀ عدم رشد باکتریهای مطالعهشده و غلظتهای مختلف
اسانس در مقایسه با آنتيبیوتیک اختالف معنيداری وجود دارد
(.)p < 4/447

جدول  . 9میانگین قطر هالۀ رشدنیافتگی ( )mmدر غلظتهای مختلف اسانس پونه ( )mg/mLبرعلیه باکتریهای مطالعهشده
باکتری

میانگین  SD ±قطر هالۀ رشدنیافتگی ()mm

سیپروفلوکساسین

3/8

8

74

34

04

()1/6 mg/mL

کنترل
DMSO

استافیلوکوکوس اورئوس

1/18 ± 4/38a

±4/66a

74/38

±4/66b

70/84

±4/14c

71/22

±4/62d

38/07

±4/62e

36/03

+

سودوموناس آئروژینوزا

±4/38a

±4/66a

8/38

±4/18b

1/18

±4/66c

72/38

±4/62d

71/41

±4/17e

32/72

+

اشریشیا کلی

6/62 ±4/81a

74/68 ±4/67b

8/78 ±4/84c

71 ±4/84d

30/64 ±4/04e

30/81 ±4/83e

+

سودوموناس سیرینگه

74/86 ±4/87a

78/01 ±4/88b

71/88 ±4/81c

33/8 ±4/84d

36/78 ±4/81e

38/64 ±4/68f

+

2/18

× حروف غیر یکسان در هر ردیف ،نشاندهندۀ وجود تفاوت معنيدار بین اثر ضد باکتریایي غلظتهای مختلف اسانس برعلیه باکتری مربوط است (.)p < 4/48
× حروف مشابه در هر ردیف ،نشاندهندۀ وجود نداشتن تفاوت معنيدار بین اثر ضد باکتریایي غلظتهای مختلف اسانس برعلیه باکتری مربوط است.
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استافیلوکوکوس اورئوس ،سودوموناس آئروژینوزا ،اشریشیا کلي و
سودوموناس سیرینگه بهترتیب برابر  74 ،04 ،74 mg/mLو  34از
اسانس پونه بود .سایر غلظتهای کمتر از  74 mg/mLهیچگونه
اثر مهارکنندگي بر روی هیچکدام از باکتریهای مطالعهشده
نداشت .نتایج حاصل از حداقل غلظت کشندگي اسانس پونه برای
استافیلوکوکوس اورئوس ،اشریشیا کلي ،سودوموناس سیرینگه و
سودوموناس آئروژینوزا ،بهترتیب برابر  34 ،34 ،74 mg/mLو
بیشتر از  04بود (جدول .)3
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جدول  . ۱آنالیز واریانس اثر انواع آنتیبیوتیکها بر میانگین قطر هالۀ رشدنیافتگی ( )mmباکتریهای مطالعه شده
باکتری

مجموع مربعات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

F

سطح معنیداری

استافیلوکوکوس اورئوس
سودوموناس آئروژینوزا

103/777

8

761/033

*038/011

p <4/447

136/271

8

768/362

*211/613

p <4/447

اشریشیا کلی

106/611

8

766/261

*636/180

p <4/447

سودوموناس سیرینگه

174/310

8

703/488

*008/181

p <4/447

(mm

 )38/7و کمترین مربوط به آنتيبیوتیک تتراسیکلین
 )70/81بود .بیشترین قطر هالۀ عدم رشد در رابطه با باکتری
سودوموناس آئروژینوزا مربوط به افلوکساسین ( )34/38 mmو
کمترین مربوط به استرپتومایسین ( )73/78 mmبود .بیشترین
قطر هالۀ عدم رشد رابطه با باکتری سودوموناس سیرینگه مربوط
به تتراسیکلین ( )21/76 mmو کمترین مربوط به آنتيبیوتیک
اریترومایسین ( )32/38 mmبود (جدول  .)8آنالیز آماری نتایج
نشان داد که بین میانگین قطر هالۀ عدم رشد و آنتيبیوتیک در
رابطه با باکتریهای مطالعهشده اختالف معنيداری وجود دارد
(.)p <4/48

رابطۀ بین آنتیبیوتیکهای مختلف و قطر هالۀ عدم
رشد باکتری
رابطۀ بین آنتيبیوتیکهای مختلف و میانگین قطر هالۀ عدم
رشد باکتریهای مطالعهشده در جدول  8نشان داده شده است.
همانطورکه در جدول  8نشان داده ميشود ،آنتيبیوتیکهای
مختلف اثرات متفاوتي بر روی باکتریهای مطالعهشده داشتند .در
رابطه با باکتری استافیلوکوکوس اورئوس بیشترین قطر هالۀ عدم
رشد مربوط به جنتامایسین ( )24 mmو کمترین مربوط به
تتراسیکلین ( )71/12 mmبود .در رابطه با اشریشیا کلي بیشترین
قطر هالۀ عدم رشد مربوط به آنتيبیوتیک اریترومایسین (mm

جدول  . ۲میانگین قطر هالۀ رشدنیافتگی ( )mmدر آنتیبیوتیکهای مختلف برعلیه باکتریهای مطالعه شده
باکتری

میانگین  SD ±قطر هالۀ رشدنیافتگی ()mm
GM

TE

S

E

OFX

استافیلوکوکوس اورئوس

24/44 ±3/44a

71/12 ±7/38b

33/36 ±4/60c

36/81 ±7/32d

76/76 ±4/16e,b

سودوموناس آئروژینوزا

71/74 ±4/18a

76/31 ±4/62b,a

73/78 ±4/64c

78/82 ±4/68d,a

34/38 ±7/70e,a

اشریشیا کلی

±7/23a

34/38

±7/31b

70/81

±7/28b,a

±4/18c

±4/66d,a

71/18

سودوموناس سیرینگه

±7/38a

23/14

±7/40b

21/76

±4/11e,c

38/77

±7/83c

71/64

36/22

38/74

±7/41d,c

32/38

× =GMجنتامایسین =TE ،تتراسیکین =S ،استرپتومایسین =E ،اریترومایسین و  =OFXافلوکساسین
× حروف غیر یکسان در هر ردیف ،نشاندهندۀ وجود تفاوت معنيدار بین اثر ضد باکتریایي غلظتهای مختلف اسانس است (..)p < 4/48
× حروف مشابه در هر ردیف ،نشاندهندۀ وجود نداشتن تفاوت معنيدار بین اثر ضد باکتریایي غلظتهای مختلف اسانس است.

قطر هالۀ عدم رشد و آنتيبیوتیک ،در رابطه با باکتریهای
مطالعهشده اختالف معنيداری وجود دارد (.)p < 4/447

آنالیز واریانس اثر انواع آنتيبیوتیکها بر میانگین قطر هالۀ
عدم رشد باکتریهای مطالعهشده در جدول  6نشان داده شده
است .همانطورکه در جدول  6نشان داده شده است ،بین میانگین

جدول  . 0آنالیز واریانس اثر انواع آنتیبیوتیکها بر میانگین قطر هالۀ رشدنیافتگی ( )mmباکتریهای مطالعهشده
باکتری

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

سطح معنیداری

استافیلوکوکوس اورئوس

317/301

0

*14/273

02/261

p <4/447

سودوموناس آئروژینوزا

746/811

0

*31/260

36/648

p <4/447

اشریشیا کلی

717/881

0

*28/061

28/061

p <4/447

سودوموناس سیرینگه

046/143

0

*747/147

12/317

p <4/447

عالمت * نشاندهندۀ اختالف معنيدار بین باکتریها در سطح  %7است.
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عالمت * نشاندهندۀ اختالف معنيدار بین باکتریها در سطح  %7است.

فهیمه رحمانی و همکاران | اثر اسانس پونه بر روی باکتریهای بیماریزا

بحث

عوامل بیماریزا استفاده شدهاند ( .)91 ،99امروزه ،یکي از
مشکالت اصلي دررابطه با میکروارگانیسمهای بیماریزا ،افزایش
مقاومت آنها نسبت به آنتيبیوتیکها است .به لحاظ طبیعي بودن
این ترکیبات ،اثرات زیانبار سالمتي و محیط زیستي و یا مقاومت-
های دارویي آنها نسبت به مواد نگهدارندۀ شیمیایي و آنتي-
بیوتیکها بسیار کمتر است .علیرغم تحقیقات روزافزون در این
زمینه ،به مطالعات بیشتری دربارۀ فعالیت ضد میکروبي یا ترکیب
شیمیایي گیاهان دارویي نیاز است .ازاینرو ،این مطالعه با هدف
بررسي اثرات ضد میکروبي اسانس پونه بر روی تعدادی از باکتری-
های بیماریزای مهم صورت گرفت.
آنالیز اسانس پونه با استفاده از  GC-MSنشان داد که
حداقل  76ترکیب مختلف با  %16/61در آن وجود دارد .نتایج این
مطالعه نشان داد که پيپریتون ( ،)٪23/7پيپریتنون ()٪ 37/17
و پولگون ( )٪ 78/18بیشترین ترکیبات تشکیلدهندۀ اسانس پونه
هستند.
در مطالعۀ انجامشده ازسوی  Gulluceو همکاران بر روی
پونۀ کوهي مشخص شد که بیشترین ترکیبات تشکیلدهندۀ
اسانس شامل پیپریتون اپوکساید ( ،)%71/0پولگون ( )%78/8و پي
پریتون اکساید است ( Mahboubi .)99و  Haghiمیزان بازدهي
اسانس را از قسمتهای هوایي گیاه پونه  %4/31و اجزای اصلي
تشکیلدهندۀ آن را بهترتیب پي پریتون ( ،)٪ 21پي پریتنون
( ،)٪22آلفا ترپینول ( )٪0/1و پولگون ( )٪3/2گزارش کردند
( .)71درحاليکه  Ait-Ouazzouو همکاران بیشترین اجزاء
تشکیلدهندۀ اسانس پونه را پولگون ( ،)٪66/1پي پریتون
( ،)٪2/7ایزوپولگون ( )٪7/1و پي پریتون اپوکسید ()٪7/1
گزارش کردند ( Lorenzo .)33و همکاران در مطالعهای در اروگوئه
بیشترین جزء اسانس پونه را پولگون ( )٪12/0گزارش کردند
( .)76در مطالعۀ دیگری که در تونس ( )91انجام شد ،بیشترین
جزء اسانس پولگون با  ٪12/22و  ٪67/77بهترتیب بود .نتایج به-
دست آمده در مطالعۀ حاضر نشان داد که بیشترین اجزاء تشکیل-
دهندۀ اسانس را پي پریتون ،پي پریتنون و پولگون تشکیل مي-
دهند که تا حدودی با سایر بررسيها همخواني دارد .با بررسي
مطالعات مختلف مشاهده شد که در ترکیب شیمیایي و اثرات ضد

( .)1۰ ،13،91،9۱در تمام این گزارشات به اجزاء اصلي تشکیل-
دهندۀ اسانس پونه اشاره شده است ،ولي در مقدار آنها اختالف
وجود دارد .این اختالف در ترکیبات تشکیلدهندۀ اسانس نه فقط
به درجه حرارت ،رطوبت نسبي ،مدت زمان نور خورشید ،شرایط
آب و هوایي و بارش باران بلکه به استخراج اسانس از بخشهای
مختلف گیاه ،روش استخراج و نوع باکتری آزمایششده نیز بستگي
دارد (.)99
خاصیت ضد باکتریایي اسانس پونه بهدلیل مقادیر باالی
ترکیبات تشکیلدهندۀ آن بهویژه پولگون ( ،)٪67/7ایزومنتون
( ،)٪ 71منتون ( ،)٪8/6و پي پریتون ( )9۱( )٪3/6و یا پي
پریتون ( )٪21و اثرات سینرژیستي سایر ترکیبات است (.)1۰
این مطالعه نشان داد که اسانس پونه خاصیت مهارکنندگي
رشد تعدادی از سویههای باکتریایي مطالعهشده را داشت (جدول
 .)3در این مطالعه دامنۀ  MICبین  74-04 mg/mLو 74 MBC
تا بیشتر از  04 mg/mLبود .نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد
که غلظت مهارکنندگي و کشندگي اسانس پونه برای باکتری
استافیلوکوکوس اورئوس معادل  74 mg/mLبود .درحاليکه MIC
برای باکتری سودوموناس آئروژینوزا  04 mg/mLو  MBCبیشتر از
 04 mg/mLبود .درخصوص باکتریهای اشریشیا کلي و
سودوموناس سیرینگه  MICبهترتیب برابر  74 mg/mLو  34و
 MBCمعادل  34 mg/mLبود .در این مطالعه مشاهده شد که
مقاومترین باکتری نسبت به اسانس پونه ،سودوموناس آئروزژینوزا
و حساسترین باکتری ،استافیلوکوکوس اورئوس است که با
مطالعاتي که در زیر ميآید همخواني دارد Mohsenzadeh .در
مطالعهای به بررسي اثر ضد باکتریایي تعدادی از گیاهان دارویي
ایران از جمله آویشن ،نعناع ،زیره ،رازیانه و پونه بر روی
استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلي پرداخت .در مطالعۀ او
میزان  MICپونه برعلیه اشریشیا کلي و استافیلوکوکوس اورئوس
بهترتیب معادل  %4/1و  %4/8بود ( Neyriz Naghadehi .)38و
همکاران در مطالعهای خواص ضد باکتریایي اسانس نعناع و پونۀ
کوهي را بر روی باسیلوس سرئوس و اشریشیا کلي  O157:H7در
شرایط آزمایشگاهي به روش حداقل غلظت مهارکنندگي بررسي و
گزارش کردند که اسانس نعناع قادر است بهطور کامل از رشد این
دو عامل بیماریزا جلوگیری کند ( .)90نتایج مشابه در مطالعات
قبلي انجامشده نیز بهدست آمده است؛ بهطوریکه گزارش شده
اسانس پونه فعالیت ضد باکتریایي خوبي هنگام ارزیابي با روش
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جستجو برای ترکیبات جدید بهمنظور کنترل
میکروارگانیسمهای بیماریزا و یا فسادزا برای اکثر محققین جهان
قابل توجه است .ترکیبات طبیعي تولیدشده با متابولیسم ثانویۀ
گیاهان ،بهعنوان آنتيبیوتیکهای طبیعي برعلیه تعداد زیادی از

میکروبي اسانس پونه در گزارشات منتشر شده تفاوت وجود دارد

مجله میکروب شناسي پزشکي ایران ▐سال  77شماره  ▐ 6بهمن و اسفند7266

دامنۀ قطر هالۀ عدم رشد از  74 mmتا  )91( 27دارد .بهعالوه این

بهعنوان مهمترین ترکیب تأثیرگذار در فعالیت ضد میکروبي آن
باشد.
همچنین در مطالعه حاضر اثر ضد باکتریایي آنتيبیوتیک-
های رایج بر روی باکتریهای مطالعهشده بررسي شد .آنالیز آماری
نتایج بهدست آمده نشان داد که بین میانگین قطر هالۀ عدم رشد
و آنتيبیوتیک استفادهشده در بین باکتریهای تحت مطالعه
اختالف معنيداری وجود دارد ( .)p < 4/48بیشترین قطر هالۀ
عدم رشد ( )21/76 mmمربوط به اثر آنتيبیوتیک تتراسیکلین
برعلیه باکتری سودوموناس سیرینگه بود و کمترین قطر هالۀ عدم
رشد ( )73/78 mmمربوط به اثر آنتيبیوتیک استرپتومایسین
برعلیه سودوموناس آئروژینوزا بود .مطالعات مختلف دیگری مانند
این مطالعه وجود دارند که حاکي از مقاومت ذاتي سودوموناس
آئروژینوزا نسبت به طیف وسیعي از ترکیبات ضد میکروبي و ضد

مطالعه نشان داد که اسانس پونه فعالیت باکتریواستاتیک خوبي در
دامنۀ غلظت اسانس بین  74 mg/mLتا  04برعلیه تمام سویههای
مطالعهشده دارد.
در مطالعۀ ما از روش انتشار از دیسک بهمنظور بررسي
خاصیت ضد باکتریایي اسانس استفاده شد .این روش بهعنوان
روش اولیه برای بررسي خواص ضد باکتریایي اسانسها استفاده
ميشود ( .)9۱مطالعۀ غلظتهای مختلف اسانس پونه و میانگین
قطر هالۀ عدم رشد در باکتریهای مطالعهشده نشان داد که با
افزایش غلظت اسانس قطر هالۀ رشدنیافتگي افزایش ميیابد
(جدول  .)2مقایسۀ میانگینهای قطر هالۀ عدم رشد بر روی
باکتریهای تحت مطالعه با استفاده از آزمون دانکن در سطح
معنيداری  ٪8تعیین شد .نتایج نشان داد که بین غلظتهای
مختلف اسانس پونه و قطر هالۀ رشدنیافتگي هریک از باکتریهای
مطالعهشده در مقایسه با آنتيبیوتیک اختالف معنيداری وجود
دارد ( .)p < 4/48اسانس پونه بیشترین اثر ضد باکتریایي در
غلظت  04 mg/mLبر روی استافیلوکوکوس اورئوس (mm
 )38/07و کمترین اثر بر روی سودوموناس آئروژینوزا (mm
 )71/41را داشت .اثر ضد باکتریایي اسانس پونه بر روی
سودوموناس سیرینگه نیز بسیار چشمگیر بود .بهطوریکه در
غلظت  04 mg/mLاسانس معادل  36/78 mmبود که با مطالعات
قبلي انجامشده ( )96-99همخواني دارد (جدول  Firouzi .)2و
همکاران در مطالعهای نشان دادند که اسانسهای پونۀ کوهي و
جوز هندی برعلیه یرسینیا انتروکولیتیکا و لیستریا مونوسیتوژنز در
جوجۀ سرخشده اثر مهارکنندگي و کشندگي دارند (.)9۰
 Shekarforoushو همکاران نیز نشان دادند که اسانس پونه اثرات
مهارکنندگي خوبي برعلیه باکتری اشریشیا کلي دارد ( .)91در
مطالعۀ  Chitsazاثر عصارۀ متانولي گیاه پونۀ کوهي بر جلوگیری از
رشد باکتریهای استافیلوکوکوس آرئوس گزارش شده است ،که با
نتایج بهدست آمده در مطالعۀ ما همخواني دارد ( .)93مطالعات
انجامشده روی اسانسهای گیاهي نشان داده است که اسانسها
باعث طوالني کردن فاز تأخیری رشد باکتریها شده و سرعت رشد
باکتری در فاز لگاریتمي را کاهش ميدهند .اثر ضد باکتریایي آنها
بهخاطر تجمع آنها در دو الیۀ لیپیدی غشاء سلول و تخریب

عفوني کننده هستند ( .)96 ،91عالهبرآن استفادۀ وسیع از آنتي-
بیوتیکها باعث بروز مقاومت در این باکتری شده است ( .)99این
میکروارگانیسم از عوامل شایع عفونتهای بیمارستاني محسوب
شده و بهویژه در زخمهای سوختگي قادر به سپتي سمي ،پنوموني
و مننژیت است (.)99
درنتیجه ،درخصوص اسانسهای گیاهي که ممکن است به-
عنوان نگهدارنده و یا افزایش زمان نگهداری فرآوردههای غذایي و
یا بهعنوان ترکیب آنتيبیوتیک طبیعي برعلیه عوامل بیماریزا به-
کار روند ،نیاز به تحقیقات وسیعتری است .با درنظرگرفتن این
موضوع ،مطالعۀ حاضر اطالعات جدیدی راجع به ترکیب شیمیایي
و خواص ضد باکتریایي پونۀ جمعآوری شده از ایران بهدست مي-
دهد .دادههای ما امکان استفاده از اسانس پونه ( Mentha
 )pulegium L.را بهعنوان ترکیب ضد میکروبي طبیعي برعلیه
تعدادی از باکتریهای بیماریزا بیان ميکنند.
سپاسگزاری
بدینوسیله از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمي،
واحد مشهد بهدلیل حمایت مالي تشکر و قدرداني ميشود .مقالۀ
حاضر ،حاصل پایاننامۀ دانشجویي کارشناسي ارشد است.
تعارض منافع
بین نویسندگان تعارضي در منافع گزارش نشده است.
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انتشار از دیسک ( )1۰ ،91بهویژه برعلیه باکتریهای گرم منفي با

ساختار آن است ( .)19 ،1۱در اسانس پونه ترکیب پولگون ميتواند

فهیمه رحمانی و همکاران | اثر اسانس پونه بر روی باکتریهای بیماریزا
schinifolium) against selected foodborne pathogens.
J Agric Food Chem. 2013;61(25):6044-9.
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