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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.  

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.  

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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و فعالیت ضد باکتریایی آن ( .Mentha pulegium Lبررسی ترکیب فیتوشیمیایی اسانس پونه )

 زاهای بیماریبرعلیه تعدادی از باکتری
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دهنده مصرف فراواني داشته و به اثرات عنوان طعمپونه از جمله گیاهاني است که در صنایع مواد غذایي به :زمینه و هدف

-( به.Mentha pulegium L) آن توجه شده است. مطالعۀ حاضر با هدف بررسي خواص فیتوشیمیایي اسانس پونهضد باکتریایي 

 زا انجام شد. های بیماریدست آمده از ایران و فعالیت ضد میکروبي آن برعلیه تعدادی از باکتری

ترکیب مختلف که در مجموع  76بررسي شد و  GC-MS ترکیبات شیمیایي این گیاه دارویي با :کار روش و مواد 

های دهند، شناسایي شدند. فعالیت ضد میکروبي اسانس گیاه پونه در برابر باکتریکل وزن اسانس گیاه را تشکیل مي 66/16%

فرنگي به روش انتشار از دیسک در پاتوار گوجه سیرینگه سودوموناسو  آئروژینوزا سودوموناس، اشریشیا کلي، استافیلوکوکوس اورئوس

شده با استفاده از های مطالعهبیوتیک سیپروفلوکساسین ارزیابي شد. حداقل غلظت مهارکنندگي اسانس در برابر باکتریایسه با آنتيمق

 روش ماکروبراث دایلوشن بررسي شد. 

پولگون  ( و٪17/37(، پیپریتنون )٪7/23اسانس پونه از اجزای اصلي پیپریتون ) دست آمده نشان داد کهنتایج به :هایافته

نشان داد که حداقل غلظت مهارکنندگي MBC وMIC دست آمده با استفاده از عالوه، نتایج به( تشکیل شده است. به18/78٪)

و استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیا کلي، سودوموناس آئروژینوزا های برای باکتری mg/mL 04-74اسانس پونه در محدودۀ 

mg/mL 34 است. با توجه به نتایج به سودوموناس سیرینگه برای( دست آمده، بیشترین هالۀ عدم رشدmm 78/36 )سودوموناس در 

 اسانس پونه مشاهده شد. mg/mL 04در غلظت  سودوموناس آئروژینوزا( در mm 41/71و کمترین هالۀ عدم رشد ) سیرینگه

های ارکنندگي مناسبي برعلیه باکتریدست آمده حاکي از این است که اسانس پونه دارای اثر مهنتایج به :گیرینتیجه

 مي باشد. کلي اشریشیاو  اورئوس استافیلوکوکوس

 MIC ،MBCضد باکتریایي، پونه، اسانس گیاهي،  :کلمات کلیدی
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مهمقد

واع ها به انزای عفوني و مقاومت آنامروزه عوامل بیماری

 طبع علم پزشکي بوده که به بزرگ هایچالش ها ازبیوتیکآنتي

است.  افزایش روز درحالروزبه جدید هایبیوتیکتولید آنتي آن،

 که اندروی آورده گیاهي هایجایگزین سمت به محقّقین رو،ازاین

 از ناشي عوارض جانبي فاقد ضد باکتریایي، اثرات داشتن ضمن

 هستند. شیمیایي داروهای مصرف

توجه به اهمیت تغذیۀ انسان و نقش آن در سالمت فرد و 

ای العادهفوق جامعه و سالمت محصوالت کشاورزی از اهمیت

منظور از بین استفاده از سموم و مواد شیمیایي به برخوردار است.

شود که این زای گیاهي باعث ميبردن آفات و عوامل بیماری

ارد زنجیرۀ غذایي شده و خطر ترکیبات از طریق آب، خاک و هوا و

(. براساس نظرسنجي 1ند )نکجدی برای سالمت انسان ایجاد 

نفر در کشورهای در  84444سازمان جهاني بهداشت، بیش از 

دلیل اثرات عوامل سمي که در حال توسعه مسموم شده و به

میرند. با این حال، نفر مي 8444کشاورزی کاربرد دارند، ساالنه 

ي عمومي دربارۀ مسائل زیست محیطي  و همچنین افزایش نگران

ها، منجر به ایجاد بیوتیکها به آنتيافزایش مقاومت باکتری

های مدیریت جایگزین برای کاهش ترکیبات وابسته به سیستم

سموم و استفاده از ترکیبات طبیعي ضد باکتریایي گیاهي برای 

اهان دارویي . مواد مؤثرۀ گی(9زا شده است )کنترل عوامل بیماری
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ای دارند ها نقش ویژهویژه باکتریدر کنترل عوامل میکروبي به

ها، علت خواص ضد میکروبي آنبسیاری از گیاهان به(. 0-9)

ناشي از ترکیبات سنتز شده در متابولیسم ثانویۀ گیاه، استفاده 

ها شناخته شوند. این محصوالت از طریق ترکیبات فعال آنمي

که بخشي از اسانس ( ۲، ۰مثال، ترکیبات فنلي ) عنواناند؛ بهشده

 هستند. 

و استافیلوکوکوس اورئوس های غذایي ناشي از مسمومیت

های ها بوده که ساالنه هزینهاز مهمترین بیماریاشریشیا کلي 

شود. در ها ميهای ناشي از آنزیادی صرف کنترل و درمان بیماری

ترتیب بهوکوکوس اورئوس استافیلو سالمونال تیفي موریوم آمریکا 

-با منشاء غذایي شناخته مي اولین و دومین عامل ایجاد بیماری

انتروتوکسیژنیک از عوامل عمدۀ اسهال  اشریشیا کلي(. 1شوند )

مسافرین محسوب شده که در اثر مصرف انواع غذاهای آلوده ایجاد 

نیز قادر است با تولید استافیلوکوکوس اورئوس (. 1شود )مي

هایي که فرایند حرارتي ویژه آنتوکسین در مواد غذایي بهانترو

 (. 3بینند، باعث مسمومیت غذایي شود )مناسب نمي

ها اسانسضد میکروبي  رابطه با خواصدرهای زیادی گزارش

وجود  زاهای بیماریو قارچ هابر روی باکتریهای گیاهي و عصاره

یزی، موجب نفوذ گرها با داشتن خاصیت آباسانس (.16-1۱دارد )

ها و در چربي غشاء سلول باکتری شده که متعاقب آن یون

شوند. درنتیجه عملکرد سلول محتویات سلولي از آن خارج مي

و  Lucas. (1۱شوند )دچار اختالل شده و باعث مرگ سلولي مي

-همکاران دریافتند که اسانس گل میخک باعث کاهش شدت لکه

گلوکاناز، -2-7و فعالیت بتا فرنگي شده های باکتریایي گوجه

و همکاران  Bouaichi(. 16دهد )کیتیناز و پراکسیداز را افزایش مي

ای اثر ضد باکتریایي تعدادی از گیاهان دارویي از جمله در مطالعه

سودوموناس ساواستانوئي آویشن، روزماری، پونۀ کوهي را برعلیه 
ایشان نشان داد که ارزیابي کردند. نتایج مطالعۀ  ساواستانوئيپاتوار 

و  Elshafie(. ۱گیاه آویشن بیشترین اثر ضد باکتری را دارد )

ای اثر ضد میکروبي تعدادی از گیاهان دارویي همکاران در مطالعه

زای گیاهي ای را برعلیه تعدادی از عوامل بیماریناحیۀ مدیترانه

همکاران اثر ضد  و Badawy (. ۲انجام دادند ) سودوموناسازجمله 

اسانس گیاهي ازجمله پونه را برعلیه دو باکتری  33اکتریایي ب

بررسي  اروینیا هربیکوالو  سودوموناس پوتیدازای گیاهي بیماری

کردند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که اسانس پونه در 

های استرپتومایسین و آگرومایسین اثر ضد بیوتیکمقایسه با آنتي

 (. 1۲باکتریایي خوبي دارد )

گونه دارد و از  Labiatae34 از خانوادۀ  Menthaجنس 

های این گسترش جهاني برخوردار است. یکي از گونه

 پونه عنواناست که معموالً به  .Mentha pulegium Lجنس

و  گونه در اروپا، شمال آفریقا و آسیای میانه شود. اینشناخته مي

طور این گیاه به های هوایيبخش (.10، 1۰شود )یافت مي ایران

عنوان ضدعفوني کننده و برای درمان سرماخوردگي، سنتي به

شود. سینوزیت، وبا، مسمومیت غذایي، برونشیت و سل استفاده مي

عنوان ضدسرفه، دیورتیک، ضد سرطاني و مشکالت همچنین به

اکسیداني آن تأیید براین، اثرات آنتيکاربرد دارد. عالوه قاعدگي

  (.11شده است )

ها، ها بر رشد باکتریبا توجه به اثر بازدارندگي اسانس

باکتریایي،  های مقاومسوش شیوع افزایش و هاآن بودن خوراکي

 استخراج باکتریایي اسانس ضد اثرات بررسي منظوربه حاضر مطالعۀ

( در شرایط آزمایشگاهي (.Mentha pulegium Lگیاه پونه  شده از

 زایبیماری هایی رایج برعلیه باکتریهابیوتیکدر مقایسه با آنتي

و  استافیلوکوکوس ،سودوموناس آئروژینوزا ،اشریشیاکلي

 انجام گرفت. سودوموناس سیرینگه

 هاروشمواد و 

 تهیه و شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس

( بعد از .Mentha pulegium Lاسانس گیاه خشک پونه )

یي تهران وابسته به تأیید نام علمي ازسوی پژوهشکدۀ گیاهان دارو

ساعت و با  0مدت جهاد دانشگاهي، با روش تقطیر با آب به

استخراج شد.  (ایران ،فرهان تجهیز)استفاده از دستگاه کلونجر 

از برگ خشک گیاه، آسیاب و به بالن  gr 744ترتیب که ابتدا بدین

آب مقطر به آن اضافه شد. اسانس  L7لیتری منتقل و مقدار  3

کمک سولفات سدیم بدون آب، آبگیری و بعد از عبور  تهیه شده به

تا زمان استفاده در ظرف دربسته و تیره در  µm08/4از فیلتر 

 نگهداری شد.  C0°دمای 

دهندۀ اسانس با ترکیبات تشکیل شناسایي و جداسازی

جرمي  سنجيطیف با توأم گازی کروماتوگرافي استفاده از روش

 Hewlett Packard)استفاده شدهانجام شد. دستگاه کروماتوگراف 

6890 Alto, CA, USA)    با ستون موئینهHP-5MS  24به طول 

( بود. μm 384و قطر داخلي  μm 38/4متر )ضخامت الیۀ داخلي 

، C84˚ترتیب عبارتند از: دمای ابتدایي آون برنامۀ دمایي ستون به 

ب و شی C304˚دقیقه و دمای انتهایي  8مدت توقف در این دما به

 78با سرعت  C244˚در هر دقیقه، افزایش دما تا  C2˚حرارتي 

دقیقه بود. دمای  2مدت درجه در هر دقیقه و توقف در این دما به

عنوان گاز حامل با بود و از گاز هلیوم به C364˚اتاقک تزریق 
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نگار جرمي در دقیقه استفاده شد. طیف mm 1/4سرعت جریان 

با ولتاژ یونیزاسیون  Hewlett Packard 5973Nاستفاده شده مدل 

eV14 روش یونیزاسیون ،EI  و دمای منبع یونیزاسیون˚C334 

صورت دستي و با های آماده شده بهاز نمونه µL7/4بود. در انتها 

ها براساس بانک تزریق شدند. شناسایي طیف Splitlessروش 

، زمان بازداری ترکیبات، محاسبه GC-MSاطالعات جرمي دستگاه 

های ها در مقایسه با طیفیس کواتس و الگوی شکست آناند

(. درصد نسبي 13استاندارد موجود در منابع مختلف انجام گرفت )

دهندۀ اسانس با توجه به سطح زیر هریک از ترکیبات تشکیل

های کروماتوگرام دستگاه و مقایسۀ آن با منحني هر یک از پیک

 سطح کل زیر منحني تعیین شد.

 شدهطالعهم هایباکتری

-گوجهپاتوار  سودوموناس سیرینگهدر این مطالعه باکتری 

صورت کشت فعال از مرکز ملي به  IBRC-M 74143فرنگي 

شده های مطالعهذخایر ژنتیکي و زیستي ایران و سایر باکتری

اشریشیا کلي ، ATCC 38632استافیلوکوکوس اورئوس شامل 
38633 ATCC ، 31182سودوموناس آئروژینوزاATCC   از

های آزمایشگاه بهداشت مواد غذایي تهیه شدند. هریک از باکتری

 آگار محیط حاوی پتری ظرف روی شده در شرایط سترونمطالعه

 C˚دمای در ساعت 30 مدتمذکور به شد. ظروف داده مغذی کشت

های برای سایر باکتری C21˚و  سودوموناس سیرینگهبرای  24

  شد. گذاریخانهشده گرممطالعه

 باکتریایی سوسپانسیون تهیۀ

-مطالعه هایباکتری تلقیح میزان محاسبۀ و تهیه منظوربه

 به محیط هاتازۀ این باکتری کشت از پرگنه شده، ابتدا یک

 71 مدتبه ، هند( منتقل وBHI ،HiMediaآبگوشت مغز و قلب )

 تازه شد. سپس از کشت گذاریخانهگرم دمای مناسب در ساعت

 معادل سوسپانسیوني و ها برداشتهک از باکتریهری رشد کردۀ

 شد. جذب تهیه )CFU/mL 174  ×8/7فارلند ) مک نیم استاندارد

 ، آمریکا( درPerkinElmerسنج )طیف وسیلۀ دستگاهبه آن نوری

 بود.  7/4-41/4معادل  ، nm 644 موج طول

 سازی اسانسآماده

شت مغز و پودر آبگو گرم 38/6سازی اسانس، منظور آمادهبه

-میلي 844 یک فالسک در مقطر، آب mL 384( درBHIقلب )

شد. با توجه به اینکه اسانس  مالیم حل حرارت در بسته با  لیتری

های کشت نامحلول است، از مادۀ دی متیل پونه در محیط

-ي است بهکروبیم ضد اثرات فاقد که 8%( DMSOسولفوکساید )

 و آب امولسیون پایداری یجادا عنوان امولسیفایر استفاده شد. برای

کنندۀ عنوان تثبیتبه %48/4مغذی، آگار آگار  در محیط روغن

متر  pHوسیلۀ دستگاه محیط به pH(.  ۰امولسیون به کار رفت )

گیری شد. محیط کشت واجد دی متیل سولفوکساید و آگار اندازه

میزان دقیقه استریل و سپس به 78مدت به C737˚آگار در دمای 

mL 8 های دار استریل توزیع شد. سپس غلظتهای درپیچدر لوله

 درنظرگرفتۀ اسانس پونه همراه با محیط کشت تهیه شد. 

و حداقل غلظت  (MIC)تعیین حداقل غلظت مهارکنندگي 

 ( اسانس پونهMBCکشندگي )

اسانس از روش برای تعیین حداقل غلظت مهارکنندگي 

( در محیط Macrobroth dilutionای )سری دو برابر رقت لوله

عددی  77کشت مغذی استفاده شد. برای این منظور یک سری 

 mg/mLها از غلظت لوله آزمایش درنظر گرفته شده و در همۀ لوله

اسانس پونه همراه با محیط کشت آگار مغذی تهیه و از  04تا  0/4

به هرکدام از  CFU/mL 674های درنظرگرفته به میزان باکتری

تکرار انجام و برای هر  2یح شد. تمامي آزمایشات در ها تلقلوله

تکرار، یک لوله کنترل منفي فاقد باکتری و یک لوله کنترل مثبت 

ساعت در دمای  30مدت ها به)فاقد اسانس( تهیه شد. تمامي لوله

˚C36  و  سودوموناس سیرینگهبرای باکتری˚C21  برای سایر

شد. پس از طي این  گذاریشده، گرم خانههای آزمایشباکتری

ها ازنظر کدورت حاصل از فعالیت و رشد باکتری بررسي مدت، لوله

( برای MICماکروسکوپي شدند. حداقل غلظت مهارکنندگي رشد )

ای درنظر گرفته شد که حاوی کمترین غلظت اسانس بوده و لوله

ای در آن ایجاد نشده بود. برای تعیین حداقل کدورت قابل مالحظه

ها کدورت هایي که در آن( باکتری از لولهMBCگي )غلظت کشند

 مغذی کشت آگار جامد کشت محیط ای نبود، بر رویقابل مشاهده

گذاری بررسي شدند و ها بعد از گرم خانهشد. تمامي پلیت داده

-کمترین غلظتي که هیچ رشدی از باکتری در آن مشاهده نشد به

 عنوان حداقل غلظت کشندگي درنظر گرفته شد. 

 انتشار روش به اسانس پونه باکتریایی ضد اثر بررسی

 دیسک از

روی  بر اسانس پونه میکروبي ضد اثرات ارزیابي منظوربه

 سودوموناس ،اورئوس استافیلوکوکوس ،شریشیاکليا هایباکتری

از دیسک استفاده  روش انتشار از سیرینگه سودوموناسو  آئروژینوزا

 مک نیم استاندارد معادل یایيباکتر سوسپانسیون منظورشد. بدین

 سرم محلول شده درهای مطالعهاز هریک از باکتری فارلند

 باکتری سوسپانسیون از mL 7/4و سپس  تهیه استریل فیزیولوژی

 محیط آگار مولر هینتون  روی بر CFU/mL 174حاوی 

(Merck, Germanyکشت داده شد و ) ایشیشه میلۀ با Lبه مانند-
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شد. سپس روی محیط کشت  پخش حیطم روی بر طورکامل

(، گذاشته شد. Oxoid) mm 6بیوتیکي خام به قطر دیسک آنتي

 04و  mg/mL 8/3 ،8 ،74 ،34های از غلظت µL 34مقدار  سپس

 هاپلیت بیوتیکي ریخته وآنتي روی دیسک خام اسانس پونه را بر

و  سودوموناس سیرینگهبرای  C 24˚در دمای ساعت 30مدت به

˚C21 گذاری شدند. خانههای تحت مطالعه گرمای سایر باکتریبر

-آنتي mg/mL 7/4از غلظت  µL 34منظور مقایسه، مقدار به

بیوتیک سیپروفلوکساسین برداشته و به دیسک خام اضافه شد. 

 ارائه راهنمای از استفاده با متر ورشد برحسب میلي هالۀ عدم قطر

-( اندازه34بالیني ) و هيآزمایشگا استاندارد انستیتو شده از سوی

روش و  منظور استانداردسازیگیری و ارزیابي شد. همچنین به

 از های تحت مطالعه،بیوتیکي باکتریبررسي حساسیت آنتي

استرپتومایسین  (،µg 74جنتامایسین ) بیوگرامآنتي هایدیسک

(µg 74،) اریترومایسین (µg 78،) تتراسیکلین (µg 24 و )

 دیسک )پادتن طب، ایران( استفاده شد. از  (µg 8افلوکساسین )

منظور بررسي اثر دی متیل سولفوکساید به محلول µL 34حاوی 

  .شد ، استفادههای درحال مطالعهآن بر رشد یا رشد نیافتن باکتری

 

 

 

 محاسبات آماری

دست های بهتکرار انجام شدند. داده 2ها در تمام آزمایش

و  34نسخه  SPSSافزار ده از نرمآمده در این مطالعه با استفا

همچنین آزمون آنالیز واریانس یک طرفه آنالیز شدند. مقایسۀ 

ای توکي در سطح ها با استفاده از آزمون چند دامنهمیانگین

 تحلیل شد.وتجزیه %8احتمال 

 هاافتهی

دهندۀ اسانس پونه ترکیبات شیمیایی تشکیل
(Mentha pulegium L.) 

اسپکترومتری  -با دستگاه گاز کروماتوگرافيها آنالیز اسانس

شده نشان داد جرمي انجام و ترکیبات آن تعیین شد. آنالیز انجام

ای برخوردار است. که اسانس پونه از ترکیب شیمیایي پیچیده

-ها همراه با اندیس بازداری و درصد آندهندۀ اسانساجزاء تشکیل

 76اسانس پونه آمده است. در آنالیز شیمیایي  7ها در جدول 

وزن تودۀ اسانس  %61/16ترکیب مختلف و مهم شناسایي شد که 

-نشان مي 7طورکه جدول (. همان7دهند )جدول را تشکیل مي

دهد، اسانس پونه از ترکیبات مونوترپن تشکیل شده است. پي 

( ٪18/78( و پولگون )٪ 17/37(، پي پریتنون )٪7/23پریتون )

 ۀ اسانس پونه بودند. دهندبیشترین ترکیبات تشکیل

 

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

 درصد IUPAC name شیمیایی ترکیب ردیف
 شاخص

 بازداری

1 Camphene 3,3-DIMETHYL-2-METHYLIDENEBICYCLO[2.2.1]HEPTANE 31/4 682 

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 28/4 7438 

۱ Limonene (4R)-1-METHYL-4-PROP-1-EN-2-YLCYCLOHEXENE 36/7 7427 

۲ Menthone (2S,5R)-5-METHYL-2-PROPAN-2-YLCYCLOHEXAN-1-ONE 26/2 7780 

0 Borneol 4,7,7-TRIMETHYLBICYCLO[2.2.1]HEPTAN-3-OL 61/7 7768 

۰ 4-Terpineol 4-METHYL-1-PROPAN-2-YLCYCLOHEX-3-EN-1-OL 83/0 7716 

1 Ethyl cumene 1-ETHYL-3-PROPAN-2-YLBENZENE 0/4 7374 

3 Carvol (5R)-2-METHYL-5-PROP-1-EN-2-YLCYCLOHEX-2-EN-1-ONE 2/4 7334 

16 Pulegone 5-METHYL-2-PROPAN-2-YLIDENECYCLOHEXAN-1-ONE 18/78 7321 

11 Piperitone 3,3-DIMETHYL-2-METHYLIDENEBICYCLO[2.2.1]HEPTANE 7/23 7383 

19 Isophorene 3,5,5-TRIMETHYLCYCLOHEX-2-EN-1-ONE 0/4 7386 

19 Bornyl acetate (4,7,7-TRIMETHYL-3-BICYCLO[2.2.1]HEPTANYL) ACETATE 12/4 7318 

1۱ Pipeirtenone 3-METHYL-6-PROPAN-2-YLIDENECYCLOHEX-2-EN-1-ONE 17/37 7238 

1۲ Piperitone oxide 6-METHYL-3-PROPAN-2-YLIDENE-7-

OXABICYCLO[4.1.0]HEPTAN-2-ONE 
32/7 7204 

10 Caryophyllene oxide 
(4Z)-4,11,11-TRIMETHYL-8-

METHYLIDENEBICYCLO[7.2.0]UNDEC-4-ENE 
16/4 7817 

  31/10  شناخته شده ترکیباتکل  
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( و حداقل MICتعیین حداقل غلظت بازدارندگی )

 ( اسانس پونهMBCغلظت کشندگی )

( اسانس ازطریق سری دو MICحداقل غلظت بازدارندگيِ)

( و سپس مشاهده NBای در محیط آگار مغذی )برابری رقت لوله

 30ماکروسکوپي کدورت ناشي از رشد باکتری در مدت زمان 

مهارکنندگي  غلظت حداقل از حاصل ساعت تعیین شد. نتایج

(MICو حداقل ) غلظت ( کشندگيMBC اسانس پونه برای )0 

طورکه در جدول آمده است. همان 3شده در جدول باکتری مطالعه

نشان داده شده است حداقل غلظت مهارکنندگي برای  3

و  اشریشیا کلي، سودوموناس آئروژینوزا، استافیلوکوکوس اورئوس

از  34و  mg/mL 74 ،04 ،74ترتیب برابر به ینگهسودوموناس سیر

گونه هیچ mg/mL 74های کمتر از اسانس پونه بود. سایر غلظت

شده های مطالعهکدام از باکتریاثر مهارکنندگي بر روی هیچ

نداشت. نتایج حاصل از حداقل غلظت کشندگي اسانس پونه برای 

و سیرینگه  سودوموناس، اشریشیا کلي، استافیلوکوکوس اورئوس

و  mg/mL 74 ،34 ،34ترتیب برابر ، بهسودوموناس آئروژینوزا

 (. 3بود )جدول  04بیشتر از 

 

 شدههای مطالعه( اسانس پونه برعلیه باکتریMBC( و کشندگی )MIC( مهارکنندگی )٪حداقل غلظت ) .9ول جد

 باکتری
 (mg/mLغلظت اسانس )

MIC MBC 

 ATCC a74 a74 9۲399استافیلوکوکوس اورئوس 

 < ATCC b04 b04 9۰1۲9سودوموناس آئروژینوزا 

 ATCC a74 c34 9۲399اشریشیا کلی 

 IBRC-M c34 d,c34 16۰69سودوموناس سیرینگه 

 (.p > 48/4شده است )ای مطالعهههای مختلف اسانس پونه و مهار رشد باکتریدار بین اثر ضد باکتریایي غلظتدهندۀ وجود تفاوت معنيحروف غیر یکسان در هر ستون، نشان× 
 شده است.های مطالعههای مختلف اسانس پونه و مهار رشد باکتریدار بین اثر ضد باکتریایي غلظتدهندۀ وجود نداشتن تفاوت معنيحروف مشابه در هر ستون، نشان× 
 

 

های مختلف اسانس پونه و قطر هالۀ رابطۀ بین غلظت

 رشدنیافتگی باکتری 

های مختلف اسانس پونه و طۀ بین غلظتراب 2جدول

شده را در های مطالعهمیانگین قطر هالۀ رشدنیافتگي باکتری

طورکه در دهد. همانبیوتیک تتراسیکلین نشان ميمقایسه با آنتي

شود، با افزایش غلظت اسانس پونه قطر نشان داده مي 2جدول 

قطر هالۀ هالۀ عدم رشد باکتری نیز افزایش یافته است. بیشترین 

 اشریشیا کليو  سودوموناس سیرینگهعدم رشد مربوط به باکتری 

 mg/mL 8/3های اسانس پونه بود. غلظت mg/mL 04در غلظت 

اسانس در  8و  mg/mL 8/3و  استافیلوکوکوس اورئوسدر 

گونه اثر ضد باکتریایي نداشتند. آنالیز هیچ سودوموناس آئروژینوزا

های مختلف اسانس و قطر غلظت آماری نتایج نشان داد که بین

بیوتیک اختالف هالۀ عدم رشد در هر باکتری در مقایسه با آنتي

 (.p > 447/4داری وجود دارد )معني

های مختلف اسانس پونه بر میانگین آنالیز واریانس اثر غلظت

آمده  0شده در جدول های مطالعهباکتری دقطر هالۀ عدم رش

شان داده شده است، بین میانگین ن 0طورکه در جدول است. همان

های مختلف شده و غلظتهای مطالعهقطر هالۀ عدم رشد باکتری

داری وجود دارد بیوتیک اختالف معنياسانس در مقایسه با آنتي

(447/4 < p.) 
 

 شدهمطالعههای ( برعلیه باکتریmg/mLهای مختلف اسانس پونه )( در غلظتmmمیانگین قطر هالۀ رشدنیافتگی ) . 9جدول 

 سیپروفلوکساسین  (mmقطر هالۀ رشدنیافتگی ) SD ±میانگین  باکتری

(mg/mL 6/1) 

 کنترل
DMSO 8/3 8 74 34 04 

 + a38/4 ± 18/1 a66/4± 38/74 b66/4± 84/70 c14/4± 22/71 d62/4± 07/38 e62/4± 03/36 استافیلوکوکوس اورئوس

 + a38/4± 18/2 a66/4± 38/8 b18/4± 18/1 c66/4± 38/72 d62/4± 41/71 e17/4± 72/32 سودوموناس آئروژینوزا

 + a81/4± 62/6 b67/4± 68/74 c84/4± 78/8 d84/4± 71 e04/4± 64/30 e83/4± 81/30 اشریشیا کلی

 + a87/4± 86/74 b88/4± 01/78 c81/4± 88/71 d84/4± 8/33 e81/4± 78/36 f68/4± 64/38 سودوموناس سیرینگه

 (.p > 48/4علیه باکتری مربوط است )های مختلف اسانس بردار بین اثر ضد باکتریایي غلظتدهندۀ وجود تفاوت معنيیکسان در هر ردیف، نشان حروف غیر× 
 ت.های مختلف اسانس برعلیه باکتری مربوط اسدار بین اثر ضد باکتریایي غلظتدهندۀ وجود نداشتن تفاوت معنيحروف مشابه در هر ردیف، نشان× 
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 های مطالعه شده( باکتریmmها بر میانگین قطر هالۀ رشدنیافتگی )بیوتیکآنالیز واریانس اثر انواع آنتی . ۱جدول 

 داریسطح معنی F میانگین مربعات درجۀ آزادی مجموع مربعات باکتری

 p > 447/4 011/038* 033/761 8 777/103 استافیلوکوکوس اورئوس

 p > 447/4 613/211* 362/768 8 271/136 سودوموناس آئروژینوزا

 p > 447/4 180/636* 261/766 8 611/106 اشریشیا کلی

 p > 447/4 181/008* 488/703 8 310/174 سودوموناس سیرینگه

 است. %7ها در سطح دار بین باکتریدهندۀ اختالف معنينشان *عالمت 
 

های مختلف و قطر هالۀ عدم بیوتیکرابطۀ بین آنتی

 د باکتری رش

های مختلف و میانگین قطر هالۀ عدم بیوتیکرابطۀ بین آنتي

نشان داده شده است.  8شده در جدول های مطالعهرشد باکتری

های بیوتیکشود، آنتينشان داده مي 8طورکه در جدول همان

شده داشتند. در های مطالعهمختلف اثرات متفاوتي بر روی باکتری

بیشترین قطر هالۀ عدم  یلوکوکوس اورئوساستافرابطه با باکتری 

( و کمترین مربوط به mm 24رشد مربوط به جنتامایسین )

بیشترین  اشریشیا کلي( بود. در رابطه با mm 12/71تتراسیکلین )

 mmبیوتیک اریترومایسین )قطر هالۀ عدم رشد مربوط به آنتي

 mmبیوتیک تتراسیکلین )( و کمترین مربوط به آنتي7/38

( بود. بیشترین قطر هالۀ عدم رشد در رابطه با باکتری 81/70

( و mm 38/34مربوط به افلوکساسین ) سودوموناس آئروژینوزا

( بود. بیشترین mm 78/73کمترین مربوط به استرپتومایسین )

مربوط  سودوموناس سیرینگهقطر هالۀ عدم رشد رابطه با باکتری 

بیوتیک به آنتي ( و کمترین مربوطmm 76/21به تتراسیکلین )

(. آنالیز آماری نتایج 8( بود )جدول mm 38/32اریترومایسین )

بیوتیک در نشان داد که بین میانگین قطر هالۀ عدم رشد و آنتي

داری وجود دارد شده اختالف معنيهای مطالعهرابطه با باکتری

(48/4< p.) 

 

 های مطالعه شدههای مختلف برعلیه باکترییکبیوت( در آنتیmmمیانگین قطر هالۀ رشدنیافتگی ) . ۲جدول 

 باکتری
 (mmقطر هالۀ رشدنیافتگی ) SD ±میانگین 

GM TE S E OFX 

 a44/3± 44/24 b38/7± 12/71 c60/4± 36/33 d32/7± 81/36 e,b16/4± 76/76 استافیلوکوکوس اورئوس

 a18/4± 74/71 b,a62/4± 31/76 c64/4± 78/73 ,ad68/4± 82/78 e,a70/7± 38/34 سودوموناس آئروژینوزا

 a23/7± 38/34 b31/7± 81/70 b,a28/7± 64/71 c18/4± 74/38 d,a66/4± 18/71 اشریشیا کلی

 a38/7± 14/23 b40/7± 76/21 c83/7± 22/36 d,c41/7± 38/32 e,c11/4± 77/38 سودوموناس سیرینگه

 ×GM ،جنتامایسین=TE ،تتراسیکین =S ،استرپتومایسین =Eترومایسین و = اریOFXافلوکساسین = 
 (..p > 48/4های مختلف اسانس است )دار بین اثر ضد باکتریایي غلظتدهندۀ وجود تفاوت معنيحروف غیر یکسان در هر ردیف، نشان× 
 های مختلف اسانس است.دار بین اثر ضد باکتریایي غلظتدهندۀ وجود نداشتن تفاوت معنيحروف مشابه در هر ردیف، نشان× 

 

ها بر میانگین قطر هالۀ بیوتیکآنالیز واریانس اثر انواع آنتي

نشان داده شده  6شده در جدول های مطالعهعدم رشد باکتری

نشان داده شده است، بین میانگین  6طورکه در جدول است. همان

های بیوتیک، در رابطه با باکتریقطر هالۀ عدم رشد و آنتي

 (.p > 447/4وجود دارد ) داریشده اختالف معنيمطالعه

 

 شدههای مطالعه( باکتریmmها بر میانگین قطر هالۀ رشدنیافتگی )بیوتیکآنالیز واریانس اثر انواع آنتی . 0جدول 

 داریسطح معنی F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات باکتری

 p > 447/4 261/02 273/14* 0 301/317 استافیلوکوکوس اورئوس

 p > 447/4 648/36 260/31* 0 811/746 وموناس آئروژینوزاسود

 p > 447/4 061/28 061/28* 0 881/717 اشریشیا کلی

 p > 447/4 317/12 147/747* 0 143/046 سودوموناس سیرینگه

 است. %7ها در سطح دار بین باکتریدهندۀ اختالف معنينشان *عالمت 
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 بحث

ور کنترل منظجستجو برای ترکیبات جدید به

زا و یا فسادزا برای اکثر محققین جهان های بیماریمیکروارگانیسم

قابل توجه است. ترکیبات طبیعي تولیدشده با متابولیسم ثانویۀ 

های طبیعي برعلیه تعداد زیادی از بیوتیکعنوان آنتيگیاهان، به

. امروزه، یکي از (91، 99اند )زا استفاده شدهعوامل بیماری

زا، افزایش های بیماریلي دررابطه با میکروارگانیسممشکالت اص

ها است. به لحاظ طبیعي بودن بیوتیکمقاومت آنها نسبت به آنتي

-بار سالمتي و محیط زیستي و یا مقاومتاین ترکیبات، اثرات زیان

-ها نسبت به مواد نگهدارندۀ شیمیایي و آنتيهای دارویي آن

تحقیقات روزافزون در این  ها بسیار کمتر است. علیرغمبیوتیک

زمینه، به مطالعات بیشتری دربارۀ فعالیت ضد میکروبي یا ترکیب 

رو، این مطالعه با هدف ازاین .شیمیایي گیاهان دارویي نیاز است

-بررسي اثرات ضد میکروبي اسانس پونه بر روی تعدادی از باکتری

 زای مهم صورت گرفت. های بیماری

نشان داد که  GC-MSتفاده از آنالیز اسانس پونه با اس

در آن وجود دارد. نتایج این  %61/16ترکیب مختلف با  76حداقل 

( ٪ 17/37پریتنون )(، پي٪7/23پریتون )مطالعه نشان داد که پي

دهندۀ اسانس پونه ( بیشترین ترکیبات تشکیل٪ 18/78و پولگون )

 هستند.  

ر روی و همکاران ب Gulluceشده ازسوی در مطالعۀ انجام

دهندۀ پونۀ کوهي مشخص شد که بیشترین ترکیبات تشکیل

و پي  (%8/78(، پولگون )%0/71اسانس شامل پیپریتون اپوکساید )

میزان بازدهي  Haghiو  Mahboubi(. 99پریتون اکساید است )

و اجزای اصلي  %31/4های هوایي گیاه پونه اسانس را از قسمت

(، پي پریتنون ٪ 21تون )ترتیب پي پریدهندۀ آن را بهتشکیل

( گزارش کردند ٪2/3( و پولگون )٪1/0(، آلفا ترپینول )22٪)

و همکاران بیشترین اجزاء  Ait-Ouazzouکه (. درحالي71)

(، پي پریتون ٪1/66دهندۀ اسانس پونه را پولگون )تشکیل

( ٪1/7( و پي پریتون اپوکسید )٪1/7(، ایزوپولگون )7/2٪)

ای در اروگوئه و همکاران در مطالعه Lorenzo(. 33گزارش کردند )

( گزارش کردند ٪0/12بیشترین جزء اسانس پونه را پولگون )

( انجام شد، بیشترین 91(. در مطالعۀ دیگری که در تونس )76)

-ترتیب بود. نتایج بهبه ٪77/67و  ٪22/12جزء اسانس پولگون با 

-تشکیل دست آمده در مطالعۀ حاضر نشان داد که بیشترین اجزاء

-دهندۀ اسانس را پي پریتون، پي پریتنون و پولگون تشکیل مي

ها همخواني دارد. با بررسي دهند که تا حدودی با سایر بررسي

مطالعات مختلف مشاهده شد که در ترکیب شیمیایي و اثرات ضد 

میکروبي اسانس پونه در گزارشات منتشر شده تفاوت وجود دارد 

-ن گزارشات به اجزاء اصلي تشکیل(. در تمام ای1۰ ،13،91،9۱)

دهندۀ اسانس پونه اشاره شده است، ولي در مقدار آنها اختالف 

فقط  دهندۀ اسانس نهوجود دارد. این اختالف در ترکیبات تشکیل

به درجه حرارت، رطوبت نسبي، مدت زمان نور خورشید، شرایط 

 هایآب و هوایي و بارش باران بلکه به استخراج اسانس از بخش

شده نیز بستگي مختلف گیاه، روش استخراج و نوع باکتری آزمایش

 (. 99دارد )

دلیل مقادیر باالی خاصیت ضد باکتریایي اسانس پونه به

(، ایزومنتون ٪7/67ویژه پولگون )دهندۀ آن بهترکیبات تشکیل

( و یا پي 9۱( )٪6/3(، و پي پریتون )٪6/8(، منتون )٪ 71)

 (.1۰نرژیستي سایر ترکیبات است )( و اثرات سی٪21پریتون )

این مطالعه نشان داد که اسانس پونه خاصیت مهارکنندگي 

شده را داشت )جدول های باکتریایي مطالعهرشد تعدادی از سویه

 MBC 74و  mg/mL 04-74بین  MIC(. در این مطالعه دامنۀ 3

بود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد  mg/mL 04تا بیشتر از 

غلظت مهارکنندگي و کشندگي اسانس پونه برای باکتری که 

 MICکه بود. درحالي mg/mL 74معادل  استافیلوکوکوس اورئوس

بیشتر از  MBCو  mg/mL 04سودوموناس آئروژینوزا برای باکتری 

mg/mL 04 و  اشریشیا کليهای بود. درخصوص باکتری

و  34و  mg/mL 74ترتیب برابر به MIC سودوموناس سیرینگه

MBC  معادلmg/mL 34  بود. در این مطالعه مشاهده شد که

 سودوموناس آئروزژینوزاترین باکتری نسبت به اسانس پونه، مقاوم

است که با  استافیلوکوکوس اورئوسترین باکتری، و حساس

در  Mohsenzadehآید همخواني دارد.  مطالعاتي که در زیر مي

تعدادی از گیاهان دارویي  ای به بررسي اثر ضد باکتریایيمطالعه

ایران از جمله آویشن، نعناع، زیره، رازیانه و پونه بر روی 

پرداخت. در مطالعۀ او  اشریشیا کليو  استافیلوکوکوس اورئوس

 استافیلوکوکوس اورئوسو  اشریشیا کليپونه برعلیه  MICمیزان 

و  Neyriz Naghadehi (.38بود ) %8/4و  %1/4ترتیب معادل به

ای خواص ضد باکتریایي اسانس نعناع و پونۀ ن در مطالعههمکارا

در  O157:H7 اشریشیا کليو  باسیلوس سرئوسکوهي را بر روی 

شرایط آزمایشگاهي به روش حداقل غلظت مهارکنندگي بررسي و 

طور کامل از رشد این گزارش کردند که اسانس نعناع قادر است به

تایج مشابه در مطالعات (. ن90زا جلوگیری کند )دو عامل بیماری

که گزارش شده طوریدست آمده است؛ بهشده نیز بهقبلي انجام

اسانس پونه فعالیت ضد باکتریایي خوبي هنگام ارزیابي با روش 
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های گرم منفي با ویژه برعلیه باکتری( به1۰ ،91انتشار از دیسک )

این عالوه ( دارد. به91) 27تا  mm 74دامنۀ قطر هالۀ عدم رشد از 

مطالعه نشان داد که اسانس پونه فعالیت باکتریواستاتیک خوبي در 

های برعلیه تمام سویه 04تا  mg/mL 74دامنۀ غلظت اسانس بین 

 شده دارد. مطالعه

منظور بررسي در مطالعۀ ما از روش انتشار از دیسک به

عنوان خاصیت ضد باکتریایي اسانس استفاده شد. این روش به

ها استفاده ی بررسي خواص ضد باکتریایي اسانسروش اولیه برا

های مختلف اسانس پونه و میانگین (. مطالعۀ غلظت9۱شود )مي

شده نشان داد که با های مطالعهقطر هالۀ عدم رشد در باکتری

یابد افزایش غلظت اسانس قطر هالۀ رشدنیافتگي افزایش مي

ر روی های قطر هالۀ عدم رشد ب(. مقایسۀ میانگین2)جدول 

های تحت مطالعه با استفاده از آزمون دانکن در سطح باکتری

های تعیین شد. نتایج نشان داد که بین غلظت ٪8داری معني

های مختلف اسانس پونه و قطر هالۀ رشدنیافتگي هریک از باکتری

داری وجود يمعنبیوتیک اختالف شده در مقایسه با آنتيمطالعه

نه بیشترین اثر ضد باکتریایي در (. اسانس پوp > 48/4دارد )

 mm) استافیلوکوکوس اورئوسبر روی  mg/mL 04غلظت 

 mm) سودوموناس آئروژینوزا( و کمترین اثر بر روی 07/38

( را داشت. اثر ضد باکتریایي اسانس پونه بر روی 41/71

که در طورینیز بسیار چشمگیر بود. به سودوموناس سیرینگه

بود که با مطالعات  mm 78/36ادل اسانس مع mg/mL 04غلظت 

و  Firouzi(. 2( همخواني دارد )جدول 96-99شده )قبلي انجام

های پونۀ کوهي و ای نشان دادند که اسانسهمکاران در مطالعه

در  لیستریا مونوسیتوژنز ویرسینیا انتروکولیتیکا جوز هندی برعلیه 

(. 9۰شده اثر مهارکنندگي و کشندگي دارند )جوجۀ سرخ

Shekarforoush  و همکاران نیز نشان دادند که اسانس پونه اثرات

 (. در91دارد ) اشریشیا کليمهارکنندگي خوبي برعلیه باکتری 

 از جلوگیری بر پونۀ کوهي گیاه عصارۀ متانولي اثر Chitsaz مطالعۀ 

است، که با  شده گزارش استافیلوکوکوس آرئوس هایباکتری رشد

(. مطالعات 93طالعۀ ما همخواني دارد )دست آمده در منتایج به

 هااسانس که است داده نشان گیاهي هایاسانس روی شدهانجام

رشد  سرعت ها شده وباکتری رشد باعث طوالني کردن فاز تأخیری

ها دهند. اثر ضد باکتریایي آنمي کاهش را لگاریتمي فاز باکتری در

 تخریب و ولغشاء سل لیپیدی الیۀ دو در هاآن خاطر تجمعبه

 تواندمي (. در اسانس پونه ترکیب پولگون19، 1۱است ) آن ساختار

آن  ضد میکروبي فعالیت در تأثیرگذار ترکیب ترینعنوان مهمبه

 باشد.

-بیوتیکهمچنین در مطالعه حاضر اثر ضد باکتریایي آنتي

شده بررسي شد. آنالیز آماری های مطالعههای رایج بر روی باکتری

دست آمده نشان داد که بین میانگین قطر هالۀ عدم رشد نتایج به

های تحت مطالعه شده در بین باکتریبیوتیک استفادهو آنتي

(. بیشترین قطر هالۀ p > 48/4داری وجود دارد )اختالف معني

بیوتیک تتراسیکلین ( مربوط به اثر آنتيmm 76/21عدم رشد )

ترین قطر هالۀ عدم بود و کم سودوموناس سیرینگهبرعلیه باکتری 

بیوتیک استرپتومایسین ( مربوط به اثر آنتيmm 78/73رشد )

بود. مطالعات مختلف دیگری مانند  سودوموناس آئروژینوزابرعلیه 

سودوموناس این مطالعه وجود دارند که حاکي از مقاومت ذاتي 
نسبت به طیف وسیعي از ترکیبات ضد میکروبي و ضد  آئروژینوزا

-برآن استفادۀ وسیع از آنتي(. عاله96 ،91تند )عفوني کننده هس

(.  این 99ها باعث بروز مقاومت در این باکتری شده است )بیوتیک

های بیمارستاني محسوب میکروارگانیسم از عوامل شایع عفونت

های سوختگي قادر به سپتي سمي، پنوموني ویژه در زخمشده و به

 (.  99و مننژیت است )

-های گیاهي که ممکن است بهسانسدرنتیجه، درخصوص ا

های غذایي و عنوان نگهدارنده و یا افزایش زمان نگهداری فرآورده

-زا بهبیوتیک طبیعي برعلیه عوامل بیماریعنوان ترکیب آنتيیا به

تری است. با درنظرگرفتن این کار روند، نیاز به تحقیقات وسیع

ب شیمیایي موضوع، مطالعۀ حاضر اطالعات جدیدی راجع به ترکی

-دست ميآوری شده از ایران بهو خواص ضد باکتریایي پونۀ جمع

 Menthaهای ما امکان استفاده از اسانس پونه )دهد. داده

pulegium L.عنوان ترکیب ضد میکروبي طبیعي برعلیه ( را به

 کنند.زا بیان ميهای بیماریتعدادی از باکتری

 سپاسگزاری

آزاد اسالمي،  دانشگاه و فناوری پژوهش معاونت از وسیلهبدین

 مقالۀ  شود.مي قدرداني و تشکر مالي حمایت دلیلواحد مشهد به

 است. ارشد کارشناسي نامۀ دانشجویيپایان حاضر، حاصل

 تعارض منافع

  بین نویسندگان تعارضي در منافع گزارش نشده است.
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