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چکیده

سابقه و هدف :افزایش مقاومت به آنتیبیوتیکها و اثرهای جانبی زیانبار آنها استفاده از روشهای درماانی جاایگزی از قبیا

ترکیبهای گیاهی را اجتنابناپذیر کرده است .در ای تحقیق تأثیر غلظتهای مختلف اسانس پونه وحشی بر روی برخی بااکتریهاای
مسبب اسهال جدا شده از بیماران در شبکه بهداشت و درمان اصفهان بررسی گردید.

مواد و

روشها 252 :جدایه باکتریایی از مراکز بهداشت شهری ،روستایی و بیمارستانی اصفهان تهیه شد و تاأثیر غلظاتهاای ،5

 12،22و  02درصد اسانس پونه وحشی تحت شرایط خشکاندن در سایه ،آفتاب و ماایکرویو باا روش انتشاار دیساک در آگاار باه روش
کربی – بایر روی ای جدایه ها بررسی شد.
بیشتری تأثیر مهارکنندگی مربوط به غلظت  % 02بود .باالتری مقادیر ( )MICو ( )MBCبهترتیب مربوط باه غلظاتهاای  22و 02
درصد بود .باالتری ماده جداسازی شده مربوط به  Thymolبا% 12/۹۲۱و کمتری آن مربوط به  alha-Terpinoleneو  E Z-Alloبا
% 1/1۹2بود.

نتیجهگیری:

خاصیت ضدباکتریایی اسانس گیاه پونهوحشای باه وجاود ترکیابهاای پلایفنلای آن مرباوط مایشاود .خاصایت

ضدباکتریایی اسانس ای گیاه باتوجه به میزان باالی تیمول میتواند تا حدودی مربوط باه ایا ترکیاب شایمیایی باشاد .از یافتاههاای
حاص چنی نتیجهگیری شد که بیشتری غلظت مهارکنندگی اسانس پونه تحت روش خشک کردن در سایه مربوط به غلظات % 02
آن بود و باالتری ماده جداسازی شده مربوط به  Thymolبود.
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ظهور و پیدایش بیمااریهاای عفاونی باعا پیادایش چاالش
بزرگ افزایش نار بیمااری و مارگ و میار در سراسار جهاان
گردیده است .اسهالهای باکتریایی یکی از اصلیتری تهدیدها
برای سالمت انسان است .برای مثال میتوان به شیگلوزیس که

عام مرگ و میر در سرتاسر جهان بوده اشااره کارد .بیمااری
اسهال خونی که بهوسیله باکتریهاای منتقا شاونده از آب و
غذا از قبیا شایگال  ،SPساالمونال  ،SPکامپیلوبااکتر  SPو...
ایجاد میشود ،نیز میتوان اشاره کرد.
از آنجاییکه تنها راه ورود اکثار بااکتریهاای مسابب اناوا
اسهال از راه دهان است ،لاذا پیادایش و شایو بیمااریهاای
رودهایی در نتیجه عدم رعایت اصول بهداشت عمومی و فاردی
پدید میآید .تعدادی از ای بیماریها عبارتند از تب تیفوییاد،
گاسااتر وانتریاات ،انااوا اسااهالهااای باساایلی ،اسااهال خااونی
باکتریایی  ،بروسلوز و یا انوا مسمومیتهای غذایی ( .)12تاب
تیفوئید  ،به دنبال آلودگی دهانی با سالمونال تیفای و اساهال-
های باسیلی ناشی از آلودگی با شیگال دیسانتریه و آلاودگی باا
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یافتهها :تمامی غلظتهای اسانس پونه خشک شده در سایه اثر مهارکنندگی معنیداری بار رشاد جدایاههاای باکتریاایی داشاتند.
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انوا کلی فرمها بهخصوص  0گونه اشرشیا کلای  ،انتارو بااکتر
کلواکه  ،انتروباکترآئروژنز وکلبسایال پنومونیاه از عواما دیگار
منتق شونده از طریق آب و غذا اسات .بااکتری بروساال ،SP

روشکار

ای مطالعه بر روی  252ایزوله بالینی که به آزمایشگاه ناواب-
صفوی اصفهان بهصورت سواپ مقعدی مدفوعی بر روی محیط
کریبلر ( )Cary Beler;Biolifeکه از ک مراکز بهداشاتی و
درمانی شهری و روستایی و بیمارستانهای استان اصافهان باه
ای مرکز ارجا داده شاده باود ماورد بررسای قارار گرفات و
غربالگری اولیه انجام شد .ای ایزولهها شام  22ایزوله شیگال
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قادر است از طریق شیر آلوده و یا دستکاری مواد غذایی آلاوده
انتقال یابد و درمان آن با تتراسایکلی و استرپتومایسای هام-
زمان با هم صورت میگیرد .دو عام اصلی و مهام مسامومیت
غاااذایی انتروتوکسااای حاصااا از برخااای از ساااویههاااای
استافیلوکوکوس و اگزو توکسی کالستریدیوم بوتولینوم اسات
که در هر دو حالت مسامومیت از خاوردن غاذایی کاه در اثار
آلوده شدن با باکتریهای فوق تحات شارایط مناساب از نظار
درجه حرارت ،pH ،هوا و مدت نگهداری مواد غذایی و عواما
دیگر بهوجود آمدهاند شک میگیرد .هر دو توکسای در برابار
آنزیمهای پروتئولیتیک بهنسبت مقااوم هساتند و ایا صافت
جذب آنها را از لوله گوارش امکان پذیر میسازد (.)12
کشف آنتیبیوتیکها بهعنوان عواما شایمیایی بارای درماان
بیماریهای باکتریایی منجر به حاذ احتماالی بیمااریهاای
عفونی گردید ،ولی بهدلی مصر بیش از حد آنتیبیوتیکهاا،
باکتریها به ای داروها مقاوم شدند .ای افازایش مقاومات باه
آنتیبیوتیکها بهعنوان یک مشک اساسی برای درمان تبادی
شد و بنابرای یک نیاز مبرمی برای ح ایا مشاک احسااس
شد ( .)22همچنی سوء مصر آنتیبیوتیکها معض دیگاری
بود که عالوهبر افزایش مقاومت باکتریهاا باه داروهاا ،کااربرد
دزهای باال و درمان طوالنی مدت با آنهاا را منجار باه حاذ
فلور باکتریهاای مفیاد و قرارگیاری مجادد افاراد در معار
آلودگی کرد .اسهال یکی از رایجتری اثرهای نامطلوب در برابر
آنتیبیوتیکها است که منجر به کاهش ویتامی های ضروری و
مواد معدنی باهخصاوص ویتاامی ، Kمنیازیم و روی در بادن
انسان مایشاود .بیمااریهاای خاودایمنی ،کمباود ویتاامی ،
حمالت ناگهانی،کاهش پالکتها ،شوکهای آلرژیک ،صادمات
کلیوی ،اندرکنش دارو-دارو و مرگ و نتاایج زیاانباار دیگار از
اثرها و نتایج درمان با آنتیبیوتیکهاا هساتند ( .)1۱بناابرای
محققی مجبور به تحقیق و جسنجو برای مواد ضاد میکروبای
جدیااد از مناااب مختلااف از جملااه گیاهااان دارویاای شاادند
(.)۲گزارش شده است که داروهای مشتق شده از گیاهاان هام
سالم و هم بدون هر گونه اثرهای جانبی بوده که آنهاا را باه-
عنوان جایگزی های مناسب بارای داروهاای سانتتیک مبادل
ساخته است .ویژگیهای ضد میکروبی گیاهان دارویی بهدلیا
متابولیااتهااای ثانویااه موجااود در آنهااا از قبیاا تااان هااا،
فالونوئیدها و اسانسها یا روغا هاای ضاروری اسات .گیاهاان
دارویی از آغاز تمدن بهوسیله انسان برای مبارزه با بیمااریهاا
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مصر میشدند .استفاده از داروهاای گیااهی بارای درماان و
تیمار بیماریهای مختلف باهدلیا پیادایش و باروز مقاومات
پاتوژنهایی که عام بیماریهای عفاونی بودناد ،باه داروهاای
مختلف مورد توجه بیشتری قارار گرفتاه اسات .اساانسهاا و
عصارههای مشتق شده از گیاهان یکی از جایگزی های مناسب
برای کنترل پاتوژنهایی است که باه آنتایبیوتیاکهاا مقااوم
شدهاند (.)1۱
پونه  Mena longifuliaیکای از گیاهاان دارویای از خاانواده
نعناعیان است که برای سالیان طوالنی منب ارزشمندی بارای
فرآوردههای طبیعی برای حفظ سالمت انساان باهخصاوص در
دهه اخیر بوده است و مطالعههای گساتردهایای بارای درماان
طبیعی انوا بیماریها تاکنون با استفاده از آن صاورت گرفتاه
است ( .)۱روغ های فرار پونه بهطور سنتی برای نابسامانیهای
سیستم تنفسی ،عفونت لثه و دندان ،آرتریتهای روماتیسمی و
نارساییهای سیستم ادراری بهکار میرود .بهعناوان یاک گیااه
دارویی ،پونه کاربردهای ضادقارچی ،ضداسپاسام ،ضادباکتری
( )5،1/آنتیاکسیدانی ( ،)12ضادانعقادی ( )12وعاما ضاد-
التهابی ( )0،/دارد .یکی از مهمتری اجزای موجاود در روغا
پونه ترکیب فنول کارواکرول و فنی پروپانوئیدها هساتند کاه
خاصیت ضدمیکروبی قوی از خود نشان داده است ( .)1/مهم-
تااری اجاازا و ترکیاابهااای موجااود در اسااانس پونااه شااام
لیمونی ،گامااا کاااریوفیلی ،رو-ساایمنی  ،کانفور،لینالول،آلفااا-
پینی ،کارواکرول و تیمول است ( .)2در بی ای ترکیابهاای
کارواکرول و تیمول مهمتری اجزای روغا پوناه هساتند کاه
مساائول اثاار آنتاایاکساایدانتی ،ضاادمیکروبی و ضاادقارچی آن
هستند ( .)2۲،15از آنجاییکه بیماریهاای عفاونی ناشای از
باکتریهای گرم منفی و مثبت همه سااله باعا مارگ و میار
افراد زیادی در ایران و جهان مایشاود و باا توجاه باه توساعه
مقاومت باکتریها به داروهای ضدمیکروبی و همچنی اثرهاای
جانبی زیانبار درمان ماداوم باا آنتایبیوتیاکهاا  ،اساتفاده از
روشهای جدیاد درماان از قبیا کااربرد داروهاایی باا منشاا
طبیعی و مشتق شده از گیاهان و در کنار آن ،برطار کاردن
مشک بروز مقاومت به داروهای شیمیایی،اجتنابناپذیر است.
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فلکسنری 22 ،نمونه اشرشیا کالی ۱ ،نمونه شیگال سونئی 5 ،
نمونه استافیلوکوکوس ارئاوس و  5نموناه ویبریاوکلرا بیوتیا
التاور 0 ،نموناه شایگال بوئیادی  ۲ ،نموناه ساالمونال تیفای و
سالمونال پااراتیفی و  2نموناه شایگال دیساانتریه کاه همگای
 MDRبودند جدا شد .البته برای تشخیص دقیق جنس و گونه
های باکتریها از تستهای بیوشیمیایی و آنتی سرمی استفاده
شد و سپس جهت تشخیص مقاومت ایزولهها در برابر  10آنتی
بیوتیک رایج کشور از روش آگار دیفیوژن باا متاد کربای-باائر
استفاده شد.

 /2 µlاز رقتهاای مختلاف اساانس اضاافه شاد و از سایپرو
فلوکساسی  2۹22 gr/mlباهعناوان کنتارل مثبات و از سارم
فیزیولوزی بهعنوان کنترل منفی استفاده شد و در نهایت به هر
چاهک مقدار  22 µlاز باکتریهای موردنظر با رقتی معادل باا
نیم مکفارلند ( )1۹5 ×12۱ CFU/mlاضافه شد و بهمادت 20
ساااعت در  °۲۱Cانکوبااه شااد .سااپس جااذب نااوری تمااامی
چاهکها به کمک دستگاه االیزا ریدر خوانده شد و بار حساب
میزان جذب نوری  MICو  MBCدرنظر گرفته شد.

نتایج

تهیه اسانس از گیاه Mentha longifulia

ابتدا بذر ای گیاه از شرکت پاکان بذر اصفهان تهیه شاد و باه
تأیید هرباریوم دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان با جانس و
گونه  Menta longifuliaبه شاماره  110۹225۹221رساید و
سپس گیاه مربوطه در ساایه در دماای 25 Cباهمادت دو روز
خشک شد .برای اسانسگیری از دستگاه کلونجر استفاده شد.

-1نتایج مربوط بهروش چاهک آگار

تهیه سریال رقت از اسانس

نحوه اجرای روش کیفی چاهک در اگار

شک  -1مقایسه میانگی و انحرا معیار قطر هاله عدم رشد بر حسب
میلیمتر غلظتهای مختلف اسانس گیاه پونه را تحت روش خشک کردن
در سایه را بر ایزولههای باکتریایی و باکتریهای استاندارد مورد مطالعه به
روش چاهک در آگار نشان میدهد.

شک  ،1مقایسه میانگی قطر هاله عدم رشد بر حسب میلای-
متر غلظتهای مختلاف اساانس  Mentha longifuliaتحات
روش خشک کردن درسایه بر بااکتریهاای ماورد مطالعاه باه
روش چاهک در آگار .هر نقطه روی نمودار میانگی سه تکارار
اساات Error Bar .بیااانگر  Mean+,- SDکااه در سااط
 P<2۹25معناداراست.
-2نتایج تعیین حداقل غلظت مهارکننددگی و حدداقل

غلظت کشندگی اسانس پونه تحت روش خشک کدردن
در سایه بر باکتریهای مورد مطالعه

نحوه اجرای روش کمی میکرودایلوشن

جهت اجرای ای روش از پلیتهایی بناام میکارو تیتار پلیات
استفاده شد و به هار چاهاک  122 µlاز محایط کشات ماولر
هینتون براث  (Mueller Hinton Broth; Biolife( MHBو
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بااهمنظااور اجاارای ای ا روش از کشاات میکروباای  20ساااعته
باکتریهای موردنظر با کدورت معادل  .۹5مکفارلند در محیط
کشت ) TSB ( Tryptic Soy Broth; -Biolifeاستفاده شد.
سپس  2۹1 mlاز سوسپانسیون بهدست آماده بار روی محایط
) MHA(Mueller Hinton Agar; Biolifeانتقال داده شاد
و در  0جهت کشت داده شاد و باا اساتفاده از پیپات پاساتور
استری چاهکهایی به قطر  ۱میلایمتار باا رعایات فاصاله از
یکاادیگر باار روی محاایط کشاات ایجاااد شااد .سااپس /2 µl
میکرولیتر از غلظتهای مختلف اسانس در هار چاهاک تلقای
شد .از محلول DMSO %12بهعنوان کنترل منفی و از آنتی-
بیوتیک سیپروفلوکساسی  2۹22 gr/mlبهعنوان کنترل مثبت
استفاده شد .پس از  20ساعت انکوباسایون در دماای ۲۱ °C
قطر هاله عدم رشد اطرا هر چاهک با اساتفاده از خاطکاش
میلیمتری اندازهگیری شد .بهمنظور تأیید آزماایشهاا در ساه
تکرار انجام شد (.)1/
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برای تهیه رقتهای  02و  5 ،12 ،22درصد از اسانسهاا ابتادا
در چهار لوله مقدار  0/2میکرولیتر از محلول  % 12DMSOو
سپس به لوله اول مقدار 22میکرولیتر از اسانس اضافه وتا آخر
سریال رقت تهیه شد.
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جدول  -1حداق غلظت مهارکنندگی( )MICو حداق غلظتکشندگی
( )MBCغلظتهای مختلف اسانس  Mentha longifuliaتحت روش
خشک کردن در سایه بر ایزولههای باکتریایی مورد مطالعه به روش
میکرودایلوش را نشان میدهد.
نام باکتری

)MBC (mg/ml

)MIC(mg/ml

اشرشیاکلی
شیگالفلکسری
شیگالسونئی
شیگالدیسانتریه
شیگالبویدی
سالمونالتیفی و پاراتیفی
استافیلوکوکوساورئوس
ویبریوکلرا بیوتی التور

02

12

سایه

2/
2/
۲2
۲1
۲2
۲۲

02

22

02
02

22

02
02

22

02

22

02

22

ردیف

نام ترکیب شیمیایی
alpha-Thujene

درصد

2

alpha-Pinene

0۲1۹2%

Sabinene

02۲۹2%

beta-Pinene

۱۱0۹2%
225۹2%

5
۱

۱
/
/

12
11
12
1۲
10
15

1/
1/
22
21
22
2۲
20
25
2۱

2۱

alpha-Terpinene
)Eucalyptol(1,8 Cineole

/2۲۹۲%

trans-beta-Ocimene

۲10۹2%

alpha-Terpinolene

1/1۹2%

E,Z-Alloocimene

1/1۹2%

Borneol

2۱۱۹2%

cis-beta-Ocimene
gama-Terpinene
Linalool

5/۲۹۲%
2۲۱۹1%
۱۱/۹/%

۲22۹2%

Geijerene

2۱2۹2%

Terpinene-4-ol

2۱1۹2%

alpha-Terpineol

222۹1%

Carvacrol, methyl ether

//2۹۱%

Carvacrol

5۱۲۹/%

Thymol
alpha-Copaene
beta-Bourbonene
trans-Caryophyllene
trans-alphaBergamotene
trans-beta-Farnesene
Germacrene D

12/۹۲۱%
2۲۱۹2%
۲15۹2%
/0/۹1%
15۲۹2%
01۱۹2%

255۹1%
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1۱

1۱

۱25۹2%

21/۹1%

p-Cymene

2//۹2%
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جدول  -2ترکیب شیمیایی اسانس پونهوحشی

0

۲۱

alpha-Bisabolol

۲۱۱۹2%

بهطورکلی کاربرد اسانسهاا و عصاارههاای گیااهی باا ویژگای
ضدمیکروبی شناخته شده میتواند اهمیات زیاادی در درماان
بیماریها داشاته باشاد .در ساالهاای اخیار مطالعاههاایی در
کشورهای مختلف برای اثبات تاأثیر اساانسهاا و عصاارههاای
گیاهی روی درمان بیماریها انجاام گرفتاه اسات .نتاایج ایا
پااژوهش بیااانگر اثاار بهینااه اسااانس پونااهوحشاای Mentha
 longifoliaبر علیه باکتریهای گرم مثبت و منفی مقااوم باه
چند آنتیبیوتیک مسبب اسهال باکتریایی بود.
مطابق با نمودار 1نتایج یافتههای حاصا از مقایساه میاانگی
قطر هاله عدم رشد در باکتریهای ماورد مطالعاه درغلظات 5
درصد از اسانس پونهوحشی تحت روش خشک کردن در ساایه
نشان داد که باالتری قطر هاله عدم رشد بر حساب ( )mmدر
کنترل مثبت ( )۲۲ mmمشااهده شاد .در بای بااکتریهاای
مورد مطالعه نیز باالتری قطر هاله عدم رشد با میاانگی 1۲۹5
میلیمتار مرباوط باه بااکتری شیگالساونئی در غلظات ٪02
اسانس ای گیاه بود و کمتری قطر هاله عدم رشد با میاانگی
 ۱۹5میلاایمتاار در غلظاات  % 5اسااانس مربااوط بااه باااکتری
شیگالفلکسنری مشاهده شد .نتایج مقایسه میانگی قطر هالاه
عدم رشد جهت اشریشیاکالی در غلظت  ٪5اساانس باا ساایر
باکتریهای مورد مطالعه نشان داد که بی قطر هاله عدم رشد
در شیگالفلکسنری و استافیلوکوکوس آرئوس اخاتال معنای-
داری داشت ( .)P<2۹25همچنی بی اشریشیاکالی باا ساایر
باکتریهای مورد مطالعه ،قطر هاله عادم رشاد در غلظات %5
اسانس ای گیاه اختال معنیدار آماری داشات (نماودار.)1-1
قطر هاله عدم رشد در شیگالفلکسنری باا هماه بااکتریهاای
مورد مطالعه به جزء شیگالسونئی اختال معنایداری داشات.
در حالیکه مقایسه بی قطر هاله عدم رشاد شیگالساونئی باا
سایر باکتریهای مورد مطالعه نیز اختال معنیداری را نشاان
نااداد ،ولاای فقااط بااا سااه باااکتری اسااتافیلوکوکوس آرئااوس،
شیگالبوئیدی و ویبریوکلرا بیوتی التاور اخاتال معنایداری
داشت ( .)P<2۹25در بی باکتریهای مورد مطالعه ،قطر هالاه

جدول ،2مهمتری ترکیابهاای فیتوشایمیایی اساانس پوناه-
وحشی  Menta longifuliaباه کماک دساتگاه GC -mass
مدل اجیلینگ  ۱//2با ساتونی باهطاول ۲2متار و قطار.۹25
میلیمتر و ضخامت الیه  .۹25میکرومتراز نو  BP×5را نشاان
میدهد.

beta-Myrcene

۲5

ha-Eudesmol alp
Intermedeol

۲۱0۹2%

بحث

وحشی

۲

Muurolol

۱52۹1%

22

-3نتایج مربوط به ارزیابی فیتوشیمیایی اسانس پونه-

1

Spathulenol

550۹2%

Elemol

201۹2%

Caryophyllene oxide

۲۱

22

cis-alpha-bisabolene

/25۹۱%

delta-Cadinene

۱2۲۹2%

۱۱/۹2%

۲0

سایه

gama-Cadinene

2/۲۹2%
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قرار گرفته باود .نتاایج مطالعاه آنهاا نشاان داد کاه روغا و
اسانس گیاه پونهوحشی خاصیت ضادمیکروبی خیلای قاوی در
مقایسه با آمپیسایلی از خاود نشاان داده باود و هامچنای
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عدم رشد در استافیلوکوکوس آرئوس با قطر هاله عدم رشاد در
همه باکتریهای مورد مطالعه اختال معنیداری را نشاان داد
( )P<2۹25که بیشتری اثر بازدارندگی مربوط به غلظت %02
اسانس تحات روش خشاک کاردن در ساایه و کامتاری اثار
بازدارندگی مربوط باه غلظات  % 5اساانس باود و باا افازایش
غلظت اسانس اثر بازدارندگی بیشتر شده باود .باهطاوریکاه،
تمام غلظتهای مورد مطالعه ای اسانس اثار معنایداری روی
کاهش جمعیت باکتریهای مورد مطالعه داشت .نتایج مطالعه-
های پژوهی الموتی ( )10و همچنی نتایج تحقیقات ساوکوی
و همکاااران ( )21در سااال  2212نشااان داد کااه ،از باای 12
اسانس مورد بررسی ،بیشتری خاصیت ضد باکتریایی متعلاق
به اسانس پونهوحشی بود که با نتایج ایا تحقیاق هامخاوانی
داشت ( .)21،1۲همچنی تأثیر غلظت ای اسانس در متوقاف
کردن رشد باکتریهاای گارم منفای مطاابق باا نماودار  1در
مقایسه با باکتری گرم مثبت بایشتار باود .نتاایج مرباوط باه
تعیی حداق غلظت مهارکنندگی و حاداق غلظاتکشاندگی
عصاره پوناهوحشای بار بااکتریهاای ماورد مطالعاه باه روش
میکرودایلوشاا (جاادول )1نشااان داد کااه حااداق غلظاات
مهارکنندگی و حداق غلظات کشاندگی عصااره پوناهوحشای
برباکتری اشرشیاکلی تحت شرایط خشک کردن در ساایه باه-
ترتیب  02و 12درصد باود و بارای ساایر بااکتریهاای ماورد
مطالعه در ای تحقیق باهترتیاب  02و  22درصاد باود .نتاایج
حاص از ای پژوهش نشان داد که با افازایش غلظات اساانس
ای گیاه صر نظر از نو خشک کردن و اسانسگیری فعالیات
ضادباکتریایی آن افازایش پیاادا کارده بااود .پژوهای المااوتی و
همکاران ( )10ترکیبهاای شایمیایی و فعالیات ضادمیکروبی
اسانس پونهوحشی و زیره سبز را مورد ارزیابی قرار دادند .ایا
محققی گزارش کردند که ،تمامی غلظاتهاای ماورد مطالعاه
اسااانس Mentha longifuliaاثاار معناایداری روی جمعیاات
باکتریهای مورد مطالعه نشان داده باود و باا افازایش غلظات
اسانس ای اثر بازدارندگی بایشتار شاده باود .نتاایج تحقیاق
حاضر با یافتههای پژوهی الموتی وهمکاران هامخاوانی نشاان
داد .در مطالعهایی که بهوسایله اوزکالا و همکااران ( )1۲در
سال  2212صورت گرفته بود ،خاصیت ضدباکتریایی Mentha
 longifuliaبههمراه آنتایبیوتیاک آمپایسایلی روی برخای
سویههای باکتریایی از قبی اشریشیاکلی ،کلبسایال پنومونیاه،

باکتریهای گرم مثبت در ای پاژوهش حساسایت بایشتاری
نسبت به اسانس و روغ های ضروری ای گیااه در مقایساه باا
باکتریهای گرم منفی از خود نشان داده بودند ( .)1۲نتاایج و
یافتههای حاص از ای پژوهش با نتاایج اوزکالا و همکااران
( )1۲در سال  2212در بررسی خاواص ضادباکتریایی اساانس
پونهوحشی تا حدودی مطابقت داشت.
در مطالعه صورت گرفته بهوسیله قربانی و همکااران ( )1تاأثیر
ضدمیکروبی غلظتهای مختلف اسانس پونهکوهی بار بااکتری
سااالمونال انتریتیاادیس در سااس مااایونز در دو دمااای  25و 0
درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفتاه اسات و نتاایج ایا
محققی نشان داد که اثر ضدمیکروبی اساانس پوناهکاوهی در
دمای  25درجه سانتیگراد نسبت به دماای  0درجاه ساانتی-
گراد بیشتر بوده و اثر ضدمیکروبی با افزایش غلظت اسانسهاا
افزایش یافات .نتاایج تحقیاق حاضار باا یافتاههاای قرباانی و
همکاران همخوانی داشت.
تحقیقات محققان نشان داده که مهمتری اجزاء و ترکیبهاای
موجود در اسانس پونهوحشی شام لیمونی  ،گاما کاریوفیلی ،
رو-سیمنی  ،کامفوره ،لینالول ،آلفا-پینی  ،کارواکرول و تیمول
است ( .)2در بی ای ترکیبهای کاارواکرول و تیماول مهام-
تری اجزای روغ و اسانس ای گیااه اسات کاه مسائول اثار
آنتیاکسیدانی ،ضادمیکروبی و ضادقارچی آن اسات (.)22،15
نتایج حاص از ای تحقیاق طباق ( جادول )2نشاان داد کاه،
بیشتری ترکیبهای موجود در اسانس پونه مرباوط باه مااده
تیمول با  %۲۱۹12/وماده کاروکرول با %/۹5۱بود که باا نتاایج
ای محققی همخوانی داشت.
در تحقیق حاضر نتایج بهدست آمده نشاندهنده اثر کشاندگی
اسانس پونهوحشی بر باکتریهاای ماورد مطالعاه اسات.نتاایج
نشان داد با افزایش غلظتهاای اساانس پوناهکاوهی جمعیات
باکتریهای مورد مطالعه کمتر میشود .پوناهکاوهی باهدلیا
داشت عوام ضدمیکروبی شام تیماول و کاارواکرول باعا
جلوگیری از رشد باکتریهای گرم مثبت ،گرم منفی ،کپاک و
مخمر میشود .از ویژگیهای مهم اسانسها و اجازاء تشاکی
دهنده آنها خاصیت آبگریزی آنها است که موجب نفوذ ای
مواد به لیپیدهای غشاء سلول باکتری و میتوکندریها شده و
سبب اختالل در ساختمان آنها و ایجاد نفوذپذیری بایشتار
میگردد .ای مسئله موجب خارو و نشات یاونهاا و دیگار
محتویات سلولی به بیارون مایشاود .اگرچاه خارو مقاادیر
محدود ای مواد برای باکتری قاب تحم است ولی در قابلیت
زیستی آن اثر گذاشته و خرو مقادیر وسی محتویات سلولی
یا خرو یونها و مولکولهاای حیااتی موجاب مارگ سالول
خواهد شد .بهطور کلی هر چه مقدار ماواد فناولی در اساانس
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باالتر باشد ،خواص ضدمیکروبی آنها علیه پاتوژنهای غاذایی
بیشتر خواهد بود .ای ترکیبها شام کاارواکرول ،اوژناول و
تیمول هستند .مکانیسم اثر ای ترکیابهاا هام مانناد ساایر
ترکیبهای فنولی شام موارد زیار اسات .اخاتالل در غشااء
سیتوپالسمی ،بارهمزدن نیاروی حرکات پروتاونی و جریاان
الکتریکی ،انعقاد محتویات سلول( .)1بهطورکلی مطالعاههاای
صورت گرفته روی اسانسهای گیااهی نشاان داده اسات کاه
اسانسها فااز تاأخیری رشاد باکتریاایی را طاوالنی کارده در
حالیکه سرعت رشد در فااز لگااریتمی را کااهش مایدهناد
عملکرد آنها از یک ساز و کار واحد تبعیت کرده که مربوط به
تجم آنها در دوالیه لیپیدی غشاء سلول و تخریب سااختار
آن است (.)1
نتایج تحقیقات فریدم و همکاران ( )/در ساال  2222نشاان
داد که ،فعالیت ضدمیکروبی روغ و اسانس پونهوحشای دارای
ترکیبهای فنلی از قبی کاروکرول و تیمول که به طارز قابا
توجهی بر علیه باکتریهای گرم منفی اثر کشاندگی دارناد در
ای گیاه باال است .ای محققی گازارش کردناد کاه باهدلیا
ماهیت آبگریزی ای ترکیبها ،کارواکرول و تیمول با دوالیاه
فسفولیپید غشاء سیتوپالسمی باکتریها بههم آمیخته و از ای
طریق باع کاهش یکپارچگی غشاء و نشت مواد درون سالول
از قبی یونها ATP ،و اسیدهای نوکلئیک به بیرون از سالول
باکتری میشوند ( .)2۲،/نتاایج ایا محققای باا یافتاههاای
حاص از ای پژوهش مطابقت نشان داد.
سااااوکووی و همکاااااران ( )21در سااااال  2212فعالیاااات
ضدباکتریایی  12اسانس گیااه دارویای شاام بالهناگ ،لیماو
ترش ،اسطوخدوس ،نعنا فلفلی ،ماتریکاریا ،اوسایمون ،پوناه-
وحشی ،آویش و مریم گلای را باا روش چاهاک پلیات ماورد
ارزیابی قرار دادند .ای محققی نه تنها فعالیات ضادباکتریایی
اسانس ای گیاهان را بررسی کردند بلکاه ،ترکیابهاا و اجازاء
سااازنده هاار کاادام را بااه کمااک  GC/MSارزیااابی نمودنااد و
مشاهده کردند که تماامی ایا گیاهاان دارای اجازا مشاترکی
شام  :کامفور ،کاارواکرول /-1 ،ساینئول ،لیناالول ،لینالیا
استات ،لیمون  ،منتول ،آلفا پینی  ،بتا پینی و تیماول بودناد
که تمامی ای اسانسها بر علیه باکتریهایی مانند  :باسایلوس

در مطالعهایی که بهوسیله فورنومیتی و همکااران ( )۱در ساال
 2215صورت گرفت ،فعالیت ضدمیکروبی اساانسهاای پوناه-
وحشی ،مریمگلی و آویش بااغی روی جدایاههاای کلینیکای
اشریشیاکلی ،کلبسیالاکسی توکاا و کلبسایال پنومونیاه ماورد
بررسی قرار گرفت .در ای مطالعه گیاهاان ماوردنظر کشات و
پس از  /ماه برداشت شدند .اساتخرا اساانس باا اساتفاده از
دستگاه کلونجر صورت گرفت و خاصت ضادباکتریایی (حاداق
غلظت مهار کنندگی رشد باکتریهای مورد آزمایش) آنها بار
روی باکتریهای مقاوم به دارو مورد ارزیابی قرار گرفت .نتاایج
آنهاا نشاان داد کاه حسااستاری بااکتری ،مرباوط باه گونااه
کلبسیالاکسی توکا بود که میزان حداق غلظات مهارکننادگی
( )MICبرای آن برابر باا  2۹/میکروگارم بار میلایلیتار بارای
اسانس پونهوحشی و  /۹1میکروگرم بر میلیلیتر برای اساانس
تیموس یا آویش بود .دومی گونه حساس کلبسیال پنومونیاه
بود که میانگی مقدار  MICبرابر با  /۹5میکروگرم بار میلای-
لیتر برای اسانس آویش و  ۱۲۹5میکروگرم بر میلیلیتر بارای
اسانس پونهوحشی بود .باکتری اشریشیاکلی مقاومتاری گوناه
در برابر خاصیت ضدباکتریایی اسانس مورد بررسی بود.
] [ Downloaded from ncmbjpiau.ir on 2021-12-08

مؤثر بودند .نتایج ای محققی نشان داد که از بی  12اسانس
مورد بررسی بیشتری خاصیت ضدباکتریایی متعلق به اسانس
پونهوحشی بود.
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ساااابتیلیس ،انتروبااااکتر کلوآساااه ،اشرشااایاکلی،O157:H7
میکروکوکوس فاالووس ،پروتئاوس میارابیلیس ،ساودوموناس
آئروژینااااوزا ،سااااالمونال انتریتیاااادیس ،اسااااتافیلوکوکوس
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نتیجهگیری

با توجه به ای نکته که گیاهان دارویی بهدلی ماهیت طبیعی-
شان با بدن سازگاری بهتاری داشاته و دارای عاوار جاانبی
بسیار کمی هستند ،لذا چنی به نظار مایرساد کاه باهدلیا
افزایش مقاومت به آنتیبیوتیکهاا در بااکتریهاا ،نتاایج ایا
مطالعه بتواند پس از بررسی کاما در شارایط  Invivoو پیادا
کردن دز و زمان موثر ای اسانس و دستیاابی باه دز سامی و
غیرسمی ای اساانس آن را باه شارکتهاای ساازنده گیاهاان
دارویی مانند گ دارو یا باریج اسانس معرفی نمود که نه تنهاا
جهت پیشگیری از انوا مسمومیت باکتریایی بلکه حتی بارای
درمان آنها نیز استفاده شود.

سپاسگزاری

با تشکر از همه اساتید سروران وعزیزانی که در ای تحقیق مرا
یاری نمودند .مخصوصا مسئولی محترم آزمایشاگاه تحقیقااتی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجاان سارکار خاانم مهنادس
شادی شاهسار و مسئولی محترم مرکز بهداشات شاماره یاک
ودرمانگاه نواب صفوی اصفهان کمال تشکر و امتنان را داریم.
] [ Downloaded from ncmbjpiau.ir on 2021-12-08
] [ DOR: 20.1001.1.22285458.1397.8.32.9.8
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