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(دریافت مقاله 33/4/11 :پذیرش نهایی)34/7/11 :

چکیده
با توجه به اثرات سوء نگهدارنده های شیمیایی در مواد غذایی فرآوری شده ،استفاده از ترکیبات ضدمیکروبی بیخطر از جمله اسانس و
عصارههای گیاهان امری ضروری بهنظر میرسد .هدف از انجام این مطالعه مروری ،تعیین اثر اسانسهاای متفااوت بار بااکتریهاای
مختلف میباشد .مطالعه از نوع مروری-سیستماتیک ( )Systematic reviewاسا
پایگاههای داده داخلی و خارجی دریاف

کاه طای آن تعاداد زیاادی از مماابت مارتب از

و مورد ارزیابی قرار گرف  .از میان  462مماله یاف

شده ،تعداد  66مماله بر اساس عنوان و

چکیده آن ها برای بررسی بیشتر انتخاب گردیدند .بر اساس نتایج مطالعات مختلف ،تأثیر اسانسهای گوناگون بر باکتریهای بیماریزا
و مولد فساد مشخص گردید و موثرترین و ضعیفترین اسانسها معرفی شدند .همچنین مشاخص گردیاد کاه تاأثیر اساانسهاا بار
باکتریهای گرم مثب

بیشتر از گرم منفی اس  .در مواردی نیز اسانسها اثر مهاری بر باکتریهای مفید نظیر بکتوباسیلها داشتند.

واژههای کلیدی :اسانس ،ضدمیکروبی ،گرم منفی ،گرم مثب

1

مروری بر تأثیر ضدمیکروبی اسانسها

ممدمه

احسان صادقی و همکاران

بوده ،ولی در تمامی موارد ا مکانیسم مشابهی برخوردار

اسانسهای گیاهی ،مایعات روغنی معطر هستند کهه ا

نیستند ،با وجود این در اغلب مهوارد تهأثیر اسهانسههای

بخشهای مختلف گیاهان بهدست می آینهد و بههعنهوان

گی هاهی بههر سههاختار دی هواره سههلولی تأییههد شههده اسههت

طعم دهندههای غهذایی مهورد اسهتداده اهرار مهیگیرنهد

(سههلطانیپههور و همکههاران .)1333 ،ویژگ هی آبگری هزی

( .)Burt, 2004استداده ا گیاههان در درمهان بیمهاریهها

اسانسها سبب ندوذ آنها در لیپیدهای غشهای سهلولی و

بهویژه بیماریهای عدونی در سالهای اخیر روند رو بهه

افزایش ندوذپذیری آن میگردند که این امر سبب اختالل

افزایشی پیدا کرده اسهت .اسهتداد بهیرویهه ا داروههای

در کلیه فعالیتهای حیاتی وابسهته بهه غشهای سهلولی و

شیمیایی جهت درمان بیماریهای عدونی منجر به ظههور

خروج یونها ،ترکیهبههای حیهاتی و در نهایهت مهر

جدایههای مقاوم میکروبی گردیده که هر رو ه بر تعهداد

سلول خواهد شد ( .)Palmer et al., 2001اثهرات سهمی

آنهها اضهافه مهیشهود ( .)Dupont et al., 1996ظههور

روی ساختار و عملکرد غشاء بهطور کلهی توجیههکننهده

سویههای مقاوم به داروهای شیمیایی ،تالش برای یهافتن

عملکرد ضدمیکروبی اسانسهای گیاهی و ترکیهبههای

عوامههل ضههدمیکروبی جدیههد را ضههروری مههینمایههد

مونوترپنیدی آنها میباشد (.)Morris et al., 1979

( .)Srinivasan et al., 2001ایهن در حههالی اسههت کههه

در سالهای اخیهر تولیدکننهدگان مهواد غهذایی توجهه

عوارض جانبی این ترکیهبهها در مقایسهه بها داروههای

یادی به استداده ا نگهدارندههای طبیعی با منشا گیهاهی

شیمیایی کمتهر اسهت (Cowan et al., 1999؛ مشهرای و

بهجای نگههدارنهدهههای شهیمیایی در محصهوتت خهود

ممتا ی .)1331 ،استداده ا اسانسهای گیاهی در صهنایع

نمودهاند .این امر بهدلیل تمایل یاد مصهر کننهدگان بهه

دارویی ،مواد غذایی ،طب مکمل و درمانهای گیاهی بهر

استداده ا مواد غذایی فرآوری شده بها نگههدارنهدهههای

اساس خاصیت ضدمیکروبی اسانسهای گیاهی مختلهف

طبیعی و ا سوی دیگهر توجهه ههر چهه بیشهتر متولیهان

اسههتوار اسههت (Nascimento, Rana et al., 1997

بهداشهتی بهه ایهن موضهو مهیباشهد ( Tassou et al.,

; .)2000اسانسهها دارای ترکیبهات بیولهو یکی فراوانهی

 .)1995بررسههی حاضههر ی ه

مقالههه مههروری اسههت بههر

هستند .وجود ترکیبهای شیمیایی گوناگون در اسانسها

مطالعات انجام گرفته در این مینهه و تجزیهه  -تحلیلهی

باعث شده است که ا این گیاهان در درمان ناراحتیهای

کلی جههت ار یهابی اثهرات ضهدمیکروبی اسهانسههای

مختلف استداده شود .ترکیباتی همچون سینئول ،کهامدور،

غذایی متنو میباشد.

لینههالول ،آلدههاپینن ،بتههاپینن ،برنئههول ،کههارون ،لیمههونن،

روش مطالعه

کارواکرول ،سیمن ،کامدن و آلدا ترپینئول که در اسهانس

در این مطالعه کلیهه مقهاتت موجهود در پایگهاهههای

اندامهای مختلف گیاهی وجهود دارنهد ا عوامهل اصهلی

داخلی ا جمله ایران مهدکس ( ،)Iranmedexایهران دا

ضدمیکروبی بودن عصاره این گیاهان است (سلطانیپهور

( )Irandocو  SIDو پایگههاههههای اطالع هاتی خههارجی ا

و همکاران .)1331 ،مکانیسهم عملکهردی اسهانسهها در

جملههه ،Science Direct ،Scopus ،Google Scholar

ارتباط با ترکیب شیمیایی و فعالیهت ضهدمیکروبی آنهها

پایگههاه علمههی اطههال رسههانی سهها مان بهداشههت جهههانی
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( )Medicus/WHO/EMRراهنمههای دسترسههی بههه مجههالت آ اد ( Journal

 Elsevier ،)Directory of Open Accessو  PubMedمورد بررسی ارار گرفهت.

اینکه تمرکز مطالعه روی تأثیر ضدمیکروبی اسانسها است ،تنها مطالعاتی کهه بها
انجام شده بود ،وارد مطالعه گردید.

این هد

جهت جستجو ا کلید وا ههای «اسانسهای روغنهی در مهواد غهذایی» و «اثهر
ضدمیکروبی»« ،ترکیبات اسهانسههای گیهاهی»"Microbial ،"Essential oil" ،

یافتهها

" effectو " "Foodاستداده شد .این مقاله فقط مقاتت انگلیسی و فارسی منتشهر
شده تا فوریه  2114را شامل میشود .در مجمو  462مقاله با یابی شد کهه پهس

نتههایح حاصههل ا مطالعههات گونههاگون در خصههوث تههأثیرات ضههدمیکروبی
اسانسهای مختلف گیاهی در جدول ( )1آمده است.

ا پایش و بررسی عناوین و چکیده تعداد  71مقالهه انتخهاب شهد .بها توجهه بهه
جدول ( -)1نتیجه بررسیهای انجام شده
ردیف

1

2

3

نوع اسانس
(نام علمی)

نعنا فلدلی
()Mentha piperita

ترکیبات اصلی اسانس

منتول ،منتون ،پیپریتون

میوهسگ دندان خاردار

به ترکیبات موثره در مقاله اشاره نشده

)(Pycnocycla spinosa

بود.

مورخوش

لینالول ،کامدور ،رانیول ،لیمونن،

()Zhumeria majdae

برنئول ،کامدن

نوع باکتریهای مورد آزمایش

استافیلوکوکوس اورئوس ،اشریشیا کوتی،
سودوموناس آیرو ینو ا ،سالمونال تیدیموریوم

منبع

نتایج

استافیلوکوکوس و سودوموناس در محیط مولر -هینتون آگار نسبت به
اسانس نعنا مقهاوم و

MIC

بهرای اشریشهیا کهوتی و سهالمونال

mg/l

 1/73بود.

استافیلوکوکوساورئوس ،اشریشیا کوتی،

هیچ ی

لیستریا مونوسیتو نز ،باسیلوسسوبتیلیس،

( )1111 µg/mlبههر هههیچکههدام ا میکروارگانیسههمههها تههأثیر کشههندگی

سودوموناس آیرو ینو ا ،سالمونال آنتریتیدیس

اشریشیا کوتی ،استافیلوکوکوس اورئوس

(ایزدی و همکاران)1333 ،

ا عصارهها در محیط مولر -هینتون آگار حتی با غلظهت بهات
(جاللی و همکاران)1336 ،

نداشت.

 MICدر محههیط نوترینههت آگههار بههرای اسههتافیلوکوکوس  1/121 g/lو
اشریشیا کوتی  1/621 g/lا غلظت اسانس بود.

(سلطانیپور و همکاران)1331 ،
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ادامه جدول 1
نوع اسانس

ردیف

ترکیبات اصلی اسانس

نوع باکتریهای مورد آزمایش

به ترکیبات موثره در مقاله اشاره نشده

استافیلوکوکوس اورئوس ،اشریشیا کوتی،

(نام علمی)

منبع

نتایج
 MICدر محیط مهایع و جامهد مهولر -هینتهون بهرای اسهتافیلوکوکوس

بذر شوید و گشنیز

4

(Anethum graveolens dhi,
)Coriandrum sativum

سالمونال تیدیموریوم

بود.

اورئههوس  ،1111 ppmاشریشههیا کههوتی

در ppm

 1111تعههداد 2-11

کلونی و در  2111 ppmکلونی رشد نکرده و سالمونال نسبت به اسانس

(برومند و همکاران)1337 ،

مقاوم بود.
عصاره الکلی نجبیل نسبت به بقیه عصارهها بهطور وسیعتری ا رشهد
1

عصاره پیا و نجبیل
)(Allium cepa, Zingiber Officinale

به ترکیبات موثره در مقاله اشاره نشده
بود.

استافیلوکوکوس اورئوس ،اشریشیا کوتی،

ارگانیسمهای مورد آ مهایش ممانعهت کهرد .سهودوموناس ایرو ینهو ا

سودوموناس آیرو ینو ا

نسبت به سایر ارگانیسمها ،حساسیت بیشتری به عصاره پیا و نجبیل

(مومنی)1333 ،

نشان داد.
نعنا  ،مریم گلی ،یره ،کاکوتی،
نیان ،بومادران ،گشنیز ،گلپر

6

(Salvia officinalis, Coriandrum
)sativum, Carum carvi

یره سبز

7

)(Cuminum cyminum

3

بود.

بتا پینن

آویشن شیرا ی
()Zataria multiflora

کارواکرول ،ترانس کاریوفیلن

)(Artemisia persica

4

گزانتوموناس آربوریکوت

تیمول ،گاماترپینن ،پاراسیمین،

درمنه ایرانی

3

به ترکیبات موثره در مقاله اشاره نشده

سودوموناس آیرو ینو ا ،سودوموناس سرانزا،

کامدور ،لیمونن ،سینئول ،کامدن ،پینن

استافیلوکوکوس اورئوس در پنیر سدید ایرانی

لیستریا مونوسیتو نز

اسانسهای نعنا  ،مریم گلی ،یهره ،کهاکوتی ،نیهان در محهیط کشهت
نوترینت آگار بهاتترین تهأثیر بهر عهدم رشهد بهاکتری و اسهانسههای

(محمودی و همکاران)1333 ،

بومادران ،گشنیز ،گلپر کمترین اثر را داشتند.

این اسانس در محیط براث و نوترینت آگار در غلظهت  1/111و 1/13
درصد ا رشد باکتری جلوگیری نمود.

اسانس در محیط تریپتو آگار و غلظت  1 ،1/1و  2درصد مهانع رشهد
باکتری شد.

اشریشیا کوتی ،سودوموناس آیرو ینو ا،

 MICاشریشیا کوتی  11 µg/mlو سودوموناس آیرو ینهو ا و در غلظهت

انتروکوکوس ،انتروباکتر

 7 µg/mlدر محیط جامد خوندار آگار ا رشد انتروباکتر جلوگیری کرد.

(صادای و همکاران)1333 ،

(مرادی و همکاران)1333 ،

(حکیمی میبدی و همکاران)1332 ،
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ادامه جدول 1
ردیف

11

نوع اسانس
(نام علمی)
اسانس پونه کوهی
)(Zataria Multiflora Boiss

ترکیبات اصلی اسانس

نوع باکتریهای مورد آزمایش

پولگون ،سینولئون ،اسپاتولئول

استافیلوکوکوس اورئوس

تریسولدید ،دیآلیل دیسولدید،
11

موسیر و بادیان رومی
(Allium hirtifolium, Pimpinella
)anisum

تریسولدید  -2متیل-1 ،پروپنین،
دیسولدید ،بنزتنمتیلپروپانیل-4 ،

لیستریا مونوسیتو نز

12

این اسانس در محیط آبگوشت  BHIدر غلظهت  1/111و  1/13درصهد
ا رشد باکتری جلوگیری کرد.

(محمودی و همکاران)1333 ،

درصد اسانس بادیان رومی در محیط پالکام آگهار  3/73و  4/61واحهد

(احسانی و همکاران)1331 ،

لگاریتمی کاهش را نشان داد.

 MICاسانس آویشن و مر نجوش بهرای اشریشهیا کهوتی و سهالمونال

آویشن ،مر نجوش ،مر ه ،اکالیپتوس
majorana, Summer savoury,
)Eucalyptus

نتایج

میانگین شمارش باکتری در تیمارهای  1/1درصد اسانس موسیر و 1/2

متوکسیالنجیفنل

(Thymus vulgaris, Origanum

منبع

تیمول ،کارواکرول ،سینئول ،آلدا پینن

اشریشیا کوتی ،سالمونال تیدیموریوم

 ، 121 µg/mlمر ه و مر نجوش برای دو باکتری  121 µg/mlو مهر ه و

(محبوبی و فیض آبادی)1333 ،

آویشن در محیط مولر -هینتون آگار  121 µg/mlبود.
 MICدر محهیط مهولر -هینتهون آگهار عصهاره گهل بهو مهادران بهر ای

استافیلوکوکوس اورئهوس  1/331میلهیگهرم در دسهیلیتهر و اشریشهیا
13

بومادران
)(Achillea millefolium

کامدر ،آلدا پینن ،کامدن

اشریشیا کوتی ،سودوموناس آیرو ینو ا،
استافیلوکوکوس اورئوس

کوتی  3/321میلیگرم در دسی لیتر و سودوموناس آیرو ینو ا نسهبت
بههه اسههانس مقههاوم بههود .در عصههاره سههااه و بههر

 MICبههر ای

(احمدی و همکاران)1331 ،

استافیلوکوکوس اورئوس  1/173و اشریشیا کلی  1/146میلهی گهرم در
دسیلیتر و همچنان سودوموناس نسبت به اسانس مقاوم بود.
14

آویشن شیرا ی و نایسین
()Zataria multiflora

مونوترپن ،هیدروکربنهای
سزکوییترپنی ،کارواکرول ،تیمول،
گاما-ترپینن ،پاراسیمین ،آلدا پینن

لیستریا مونوسیتو نز

 MICآویشن به تنهایی بر لیستریا  3/1 µg/mlو  MICآویشهن و نایسهین
بر لیستریا  1/2 µg/mlدر محیط کشت براث بود.

(رهنما و همکاران)1333 ،

1

احسان صادقی و همکاران
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ادامه جدول 1
نوع اسانس

ردیف

ترکیبات اصلی اسانس

(نام علمی)

11

یره سبز

بنزآلدهید ،فنیل پروپانول ،گاما ترپینن،

)(Cuminum cyminum

بنزن متانول

آویشن شیرا ی و نایسین

به ترکیبات موثره در مقاله اشاره نشده

نوع باکتریهای مورد آزمایش

باسیلوس سرئوس

منبع

نتایج
رشد باکتری در محیط آبگوشهت  BHIدر غلظهتههای  311و ppm
 411به طور معنیداری کاهش یافت.

(مرادی و همکاران)1331 ،

در غلظتهای توأم  1/111درصد اسانس آویشن شیرا ی و  1/1درصد
16

()Zataria multiflora

بود.

سالمونال تیدی

نایسههین 1/13 ،درصههد اسههانس و  1/21درصههد نایسههین 1/13 ،درصههد
اسانس و  1/1درصد نایسین در محیط سوپ جهو جمعیهت بهاکتری 2

(موسوی و همکاران)1337 ،

لگاریتم کم کاهش یافت.
آویشن شیرا ی و لیزو یم

17

()Zataria multiflora

به ترکیبات موثره در مقاله اشاره نشده
بود.

لیزو یم بهتنهایی و همراه با آویشن مانع رشد باکتری نشد .ولی آویشن

اشریشیا کوتی

O157:H7

در غلظت  1/11درصد به تنهایی بهطور معنیداری در محیط آبگوشهت

(مهاجرفر و همکاران)1331 ،

الب و مغز باعث کاهش رشد باکتری گردید.
عصاره حاصله در محیط مولر -هینتون آگار با غلظتههای ، 3/1 ، 1/3

عصاره دانه خاکشیر

13

)(Sisymbrium Sophia

به ترکیبات موثره در مقاله اشاره نشده
بود.

اشریشیا کوتی ،استا فیلوکوکوس اورئوس

 3/3گرم در  111سیسی با روش تقطیر در خهالء و  ،4/3 ، 3/1و 1/6
گرم در  111سی سی با روش خش کن انجمادی فااد اثر باکتریوسهید
و باکتریواستاتی

(شاهنده و همکاران)1331 ،

بود.

 MICآویشن بر اسهترپتوکوکوس پنومونیهه  ،163/33 µg/mlموروکسهال
کاتارهالیس  31/34 µg/mlو هموفیلهوس آندهوتنزا ،31/34 µg/ml
13

آویشن شیرا ی و اکالیپتوس

تیمول ،کارواکرول ،اوکالیپتول،

استرپتوکوکوس پنومونیه ،هموفیلوس آندوتنزا،

)(Zataria multiflora, Eucalyptus

سینئول ،و میرتنول

موراکسال کاتارهالیس

MIC

بهههر روی اسهههترپتوکوکوس پنومونیهههه  ،117/32 µg/mlموروکسهههال
کاتارهالیس  ،73/66 µg/mlهموفیلهوس آندهوتنزا ،117/32 µg/ml

MIC

اکالیپتوس بر اسهترپتوکوکوس  ،114/1 µg/mlموروکسهال کاتارههالیس
 ،76/33µg/mهموفیلوس آندوتنزا  112/66 µg/mlدر محیطهای مهولر-
هینتون آگار ،آگار خوندار ،آگار شکالتی و آگار  Cبود.

6

(ایزدی و همکاران)1333 ،
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مجله بهداشت مواد غذایی

ادامه جدول 1
نوع اسانس

ردیف

ترکیبات اصلی اسانس

(نام علمی)
بابونه گاوی گل سدید

21

21

)(Tanacetum Partheniumfeverfew

کامدور ،کریزانتیل استات ،کامدن

ر ماری

کامدور ،سینئول ،بتا -کاریوفیلن،

)(Rosmarinus officinalis

بورنئول ،بتا پینن ،کامدن

نوع باکتریهای مورد آزمایش

استافیلوکوکوس اورئوس ،اشریشیا کوتی،
سودوموناس آیرو ینو ا ،سالمونال تیدیموریوم

نتایج
استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آیرو ینو ا نسبت بهه عصهاره
بابونههه مقههاوم و  MICاسههانس بههرای اشریشههیا کههوتی  1/33درصههد و

22

میخ

و عصاره دانه انگور

)(Dianthus, vinifera

هومولن

آویشن شیرا ی

به ترکیبات موثره در مقاله اشاره نشده

(سحرخیز و همکاران)1337 ،

سالمونال تیدیموریوم  1/73درصد در محیط مولر -هینتون آگار بود.
در غلظتهای  11و  111 ppmا عصاره در  3و  21درجهه سلسهیوس

استافیلوکوکوس اورئوس

بهمدت  14رو باعث کاهش رشد باکتریها در در محیط مولر -هینتون

(جعدر اده خالدی و همکاران)1333 ،

آگار شد.
اسانس میخ

سیپرن ،او نول ،متیل سیل سیالت ،بتا

منبع

سودوموناس آیرو ینو ا

در محیط مولر -هینتون آگار در غلظت  1/1درصد باعث

کاهش رشد سودوموناس آیرو ینو ا گردید .ولی اثر تهوأم اسهانس 1/1
درصد و عصاره انگور  1/1و  1/2درصد اثر معنیداری بر کاهش رشهد

(فرهنگ فر و همکاران)1331 ،

باکتری نداشت.
23

24

21

()Zataria multiflora

بود.

آویشن شیرا ی

کارو اکرول

()Zataria multiflora

سماق
)(Rhus coriaria

به ترکیبات موثره در مقاله اشاره نشده
بود.

اشریشیا کوتی

O157:H7

کلستردیوم بوتولینیوم

سالمونال تیدیموریوم

اسانس در غلظتهای  111-211 ppmباعث کاهش چشمگیر باکتریها
در محیط مولر -هینتون آگار شد.
در  6/1 PHبهها غلظههت اسههانس  1/13و  1/16در محههیط بههراث

BHI

باکتری رشد نکرد.

در غلظت  31 ppmباکتریواستاتی
اثر باکتریسایدی داشت.

و

در ppm

(محمدی و همکاران)1331 ،

 1111در محهیط بهراث

(خانزادی و همکاران)1331 ،

(رادمهر و همکاران)1331 ،

7

احسان صادقی و همکاران

مروری بر تأثیر ضدمیکروبی اسانسها

ادامه جدول 1
نوع اسانس

ردیف

ترکیبات اصلی اسانس

(نام علمی)
گل بو مادران

26

متانول

)(Achillea millefolium

نعنا فلدلی و مقایسه با بنزوآت
27

سدیم
)(Mentha piperita

پوست پرتقال

23

)(Orange

نوع باکتریهای مورد آزمایش
استافیلوکوکوس اورئوس ،باسیلوس سرئوس،
اشریشیا کوتی

منبع

نتایج
غلظت مهارکننده رشد عصاره برای این باکتریها ا  6/21تا 21 mg/ml
متغیر بود .غلظت  1111 mg/mlاسانس گلهای این گیاه باعث کهاهش

(محمودی و همکاران)1333 ،

رشد همه میکروبها شد.
 MICنعنا فلدلی در محیط مولر هینتون براث بر سه میکهروب مهذکور

به ترکیبات موثره در مقاله اشاره نشده

اشریشیا کوتی ،باسیلوس سوبتیلیس ،سالمونال
تیدیموریوم

بود.

یکسان و برابر

ppm

 1111بود در حهالیکهه  MICبنهزوات سهدیم بهر

سالمونال تیدیموریوم برابر

ppm

 3111و بر دو باکتری اشریشیا کوتی

(جعدر اده خالدی و همکاران)1333 ،

و باسیلوس سوبتیلیس برابر  3111 ppmبود.
به ترکیبات موثره در مقاله اشاره نشده
بود.

 MICعصاره

µg/ml

 723در محیط مولر هینتون براث بود.

هلیکوباکتر پیلوری

(نخعی مقدم)1333 ،
اسانس پونه در محیط مولر -هینتون براث در غلظت  11میکروگهرم در

23

پونه ،سلم

معطر

(Mentha spicata L, Chenopodium
)ambrosioides L

پیپریتون ،لیمونن ،کاریوفیلن ،سینئول،
بتا اوسیمین ،سیس کارویل پروپانوات،
پیپریتنون

 1میلیلیتر سوسپانسیون ا رشهد اشریشهیا کهوتی و اسهتافیلوکوکوس
اشریشیا کوتی ،استافیلوکوکوس اورئوس،
لیستریا مونوسیتو نز

اورئوس و در غلظت  21میکروگرم در  1میلیلیتر ا رشد لیستریا مونو
سیتو نز جلوگیری کرد و اسانس سلم

در غلظت  11میکروگرم در 1

(رسولی و همکاران)1336 ،

میل هیلیتههر اشریشههیا کههوتی و اسههتافیلوکوکوس اورئههوس و لیسههتریا
مونوسیتو نز را مهار نمود.

31

3

نیان

تیمول ،گاما -ترپینن ،پارا -سایمن،

)(Trachyspermum ammi

کارواکرول

اشریشیا کوتی

در غلظت  111 ppmا رشد باکتری در محیط کشت سهابور دکسهترو
آگار جلوگیری کرد.

(آبرومند و همکاران)1332 ،
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مجله بهداشت مواد غذایی

ادامه جدول 1
ردیف

31

32

نوع اسانس

ترکیبات اصلی اسانس

(نام علمی)

ای کلیپتیس گلوبوس،

اکالیپتوس

ای کلیپتیس کمالدولنسیس،

)(Eucalyptus

کاکوتی کوهی
)(Ziziphora tenuior L

ایکلیپتیس میکروتکا

به ترکیبات موثره در مقاله اشاره نشده
بود.

نوع باکتریهای مورد آزمایش

استافیلوکوکوس اورئوس ،اشریشیا کوتی،

روی اشریشیا کوتی نداشت امها در غلظهت  7/3 µg/mlباعهث کهاهش

استرپتوکوکوس پیو نز

رشد استرپتوکوکوس پیهو نز شهده و در غلظهت  11/6 µg/mlا رشهد

33

(Mentha spicata L, Mentha
)longifolia

آلداترپینئول ،اکالیپتول ،اکسید

سودوموناس آیرو ینو ا ،سالمونال انتریکا،
انتروباکتر آیرو ینو ا ،استافیلوکوکوس اورئوس،

34

31

36

آویشن شیرا ی
()Zataria multiflora
بان درادا
)(consolida orientalis

بومادران
)(Achillea millefolium

بود.
دلسولین ،دلکو ین ،کمدرول

کامدر ،آلدا پینن ،کامدن

 MICدر محیط مولر -هینتون آگهار بهرای لیسهتریا مونوسهیتو نز
 ،1/121سالمونال انتریکها  ،1/21 µg/mlسهودوموناس آیرو ینهو

باسیلوس سرئوس و اشریشیا کوتی

O157:H7

µg/ml

ا µg/ml

(سلطانی نژاد و همکاران)1333 ،

 1/121و استافیلوکوکوس  1/21 µg/mlبود.
 MICپونه بر باسهیلوس سهرئوس در محهیط آبگوشهت مغهذی

µg/ml

 1111و اشریشیا کوتی  4166 µg/mlو اسهانس نعنها بهر دو بهاکتری

(احسانی و همکاران)1331 ،

 11111 µg/mlبود.

پیپریتنون ،منتون ،پولگون ،بورنئول
به ترکیبات موثره در مقاله اشاره نشده

(سلطانینژاد و همکاران)1333 ،

استافیلوکوکوس اورئوس جلوگیری کرد.

کاروون ،لیمونن ،منتول ،بتاپینن،
اثر توأم پونه و نعنا

نتایج
در محیط مولر -هینتون آگار در غلظت  2111 µg/mlاثر ضدباکتری بهر

لیستریا مونوسیتو نز و باسیلوس سرئوس

رانیول ،پیپرینتون ،پیپریتون،

منبع

آسپر یلوس فالووس
استافیلوکوکوس اورئوس ،انتروباکتر کلوا ،
کلبسیال نومونیا ،پروتئوس میرابیلیس
استافیلوکوکوس اورئوس ،اشریشیا کوتی و
سودوموناس آیرو ینو ا

 MICدر محیط آگار

ppm ،BHI

 411بود.

بیشترین اثهر را بهر انتروبهاکتر کلهوا

و اسهتافیلوکوکوس اورئهوس و

کمترین اثر بر کلبسیال نومونیا در محیط مولر -هینتون آگار داشت.

(گندمی نصرآبادی و همکاران)1337 ،

(راهداری و همکاران)1333 ،

در غلظت  1/331میلیگرم در دسیلیتر بر استافیلوکوکوس اورئهوس و

 3/321میلیگرم در لیتر بر اشریشیا کهوتی مهوثر بهود و سهودوموناس

(احمدی و همکاران)1331 ،

آیرو ینو ا نسبت به اسانس در محیط مولر -هینتون آگار مقاوم است.

3

احسان صادقی و همکاران

مروری بر تأثیر ضدمیکروبی اسانسها

ادامه جدول 1
ردیف

نوع اسانس

ترکیبات اصلی اسانس

(نام علمی)
دارچین

37

آلدا و بتا پینن ،پاراسایمن ،سینامی
استات ،سینامیل الدهید

)(Cinnamomum verum

33

33

اشریشیا کوتی

O157:H7

نعنا فلدلی

منتول ،منتون ،نئو منتول ،متیل استات،

استافیلوکوکوس اورئوس ،اشریشیا کوتی،

)(Mentha piperita

1و -3سینئول

سالمونال تیدی

آویشن شیرا ی

به ترکیبات موثره در مقاله اشاره نشده

()Zataria multiflora

آویار سالم

41

نوع باکتریهای مورد آزمایش

بود.

نتایج
میزان رشد باکتری در  3درجهه سلسهیوس و غلظهت  1/13درصهد در
محیط

BHI

آگار مهار شده است.

اسانس در غلظت  311 µg/mlا رشد اشریشیا کوتی ،در غلظت

(نوری و همکاران)1333 ،

µg/ml

 111ا رشد استافیلوکوکوس اورئوس و در غلظت  211 µg/mlا رشد

(کاظم الوندی و همکاران)1333 ،

سالمونال تیدی در محیط مولر -هینتون آگار جلوگیری نمود.
با افزایش غلظت اسانس تا  1/411درصهد ا رشهد بهاکتری در محهیط

لیستریا مونوسیتو نز

آبگوشت مغذی جلوگیری نمود اما در بین غلظتهای  1/411تا 1/311

(اختیار اده و همکاران)1331 ،

درصد تداوت معنیدار مشاهده نشد.

سسکویی ترپنویید ،ا جمله :آلدا

استافیلوکوکوس اورئوس ،اشریشیا کوتی،

سپیرون ،اسپاتولنول،

سالمونال تیدی ،میکروکوکوس لوتئوس

)(Cyperus spp

منبع

تأثیر اسانس بر روی سالمونال تیدی ،اشریشیا کهوتی مندهی و فقهط در
غلظههت  111 µg/lباعههث مهههار رشههد اسههتافیلوکوکوس اورئههوس و

(مجاب و همکاران)1333 ،

میکروکوکوس لوتئوس در محیط کشت مولر -هینتون آگار میشود.
 MICدر محههیط مههولر -هینتههون آگههار بههرای آویشههن الیگههودر بههر

انتروکوکوس فیکالیس ،استافیلوکوکوس

شاهتره ،بن سرخ ،شنگ ،شمشاد
41

اناری ،دو نو آویشن
(Fumaria officinalis, Allium
jesdianum, Buxus sempervirensis,
)Thymus vulgaris

به ترکیبات موثره در مقاله اشاره نشده
بود.

اپیدرمیدیس ،سودوموناس آیرو ینو ا ،اشریشیا
کوتی ،استافیلوکوکوس اورئوس ،باسیلوس
سرئوس

استافیلوکوکوس اورئهوس  ،231 µg/mlاسهتافیلوکوکوس اپیدرمیهدیس،

انتروکوکوس فکهالیس ،سهودوموناس آیرو ینهو ا ،باسهیلوس سهرئوس
 ،1311 µg/mlاشریشهیا کهوتی  ،12 µg/mlآویشهن خهرمآبهاد بهر همهه

ارگانیزمها  ،131 µg/mlشمشهاد انهاری بهر اسهتافیلوکوکوس اورئهوس
 ،321 µg/mlبر بقیه  ،1311 µg/mlبن سرخ ،شاهتره و شهنگ بهر بیشهتر
ارگانیزمها  1311 µg/mlبود.

11

(طالعی و همکاران)1337 ،
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مجله بهداشت مواد غذایی

ادامه جدول 1
ردیف

نوع اسانس

ترکیبات اصلی اسانس

(نام علمی)

نوع باکتریهای مورد آزمایش

منبع

نتایج
در حضور اسانس در محیط مولر -هینتون آگار بها غلظهتههای  1/2و

42

بابونه
)(Chamaemelum nobile

به ترکیبات موثره در مقاله اشاره نشده
بود.

سودوموناس آیرو ینو ا

 1/31 µg/mlتولید بیوفیلم باکتری اخهتال

معنهاداری بها شهاهد م بهت

نداشت اما در غلظت  1/1 µg/mlکاهش معنهیداری نسهبت بهه شهاهد

(صادری و همکاران)1336 ،

م بت داشت.
43

دارچین و میخ
)(Cinnamomum verum, Dianthus

به ترکیبات موثره در مقاله اشاره نشده
بود.

استافیلوکوکوس اورئوس

دارچین در محیط مولر -هینتون آگار و غلظت  31درصد و میخه

در

 11درصد بر استافیلوکوکوس اورئوس موثر است.

()Al-dhaher, 2008

 MICکندر در محیط مولر -هینتون آگار برای پروتئوس  2میلی گرم در

44

دارچین و کندر

اسید استی  -اکتیل استر ،او نول،

اشریشیا کوتی ،استافیلوکوکوس اورئوس،

کوماری ،پرگنان ،11

سودوموناس آیرو ینو ا ،بروسال ،کلبسیال

دیون،دیهیدروکسی و اکتانول

پنومونیه ،پروتئوس

(Cinnamomum verum, Boswellia
)thurifera

میلیلیتر ،استافیلوکوکوس اورئوس  21میلیگرم در میلیلیتهر ،اشریشهیا
کوتی  31میلیگرم در میلیلیتر و کلبسهیال و بروسهال و سهودوموناس
نسبت به آن مقاوم بودند .و دارچین در غلظت  64بر اشریشهیاکوتی و

()Shareef, 2011

اسههتافیلوکوکوس اورئههوس و در غلظههت  123بههر کلبسههیال ،بروسههال،
پروتئوس ،سودوموناس موثر بود.

41

آویشن ،مر ه ،نعنا
(Thymus vulgaris, Summer savoury,
)Mentha longifolia

به ترکیبات موثره در مقاله اشاره نشده
بود.

لیستریا مونوسیتو نز

پس ا  7و  14رو در  4درجه سلسیوس و غلظت اسانس  1درصد در
محیط آگار

BHI

بهمیزان اابلتوجهی باعث مهار رشد باکتری گردید.

)(Ghasemi et al., 2010

اسانس لیمو در غلظتهای  111 ،11و  ،211 µg/mlمر نجوش در
لیمو ،ارس ،گل مریم ،مر نجوش
46

(Citrus limon, Juniperus
polycarpus, Polianthes tuberosa,
)Origanum majorana

غلظت  111و  ،211 µg/mlمریم گلی در غلظت  11 µg/mlبر مهار
به ترکیبات موثره در مقاله اشاره نشده
بود.

باسیلوس سرئوس ،اشریشیا کوتی

رشد باسیلوس سرئوس موثر بود ولی مریم گلی در غلظت  111و 211
بر مهار رشد اشریشیا کوتی بیتأثیر بود  .لیمو و مر نجوش و مریم-

)(Tserennadmid et al., 2010

گلی در غلظتهای  111 ،11و  211 µg/mlباعث مهار رشد اشریشیا
کوتی شد .محیط کشت مربوطه آبگوشت مغذی بوده است.

11

احسان صادقی و همکاران

مروری بر تأثیر ضدمیکروبی اسانسها

ادامه جدول 1
نوع اسانس

ردیف

(نام علمی)

ترکیبات اصلی اسانس

نوع باکتریهای مورد آزمایش

منبع

نتایج
در محیط نوترینت آگار غلظهت  21 µg/mlاکهالیپتوس بههتنههایی و در

47

ترکیبی ا نعنا و اوکالیپتوس

به ترکیبات موثره در مقاله اشاره نشده

)(Mentha longifolia, Eucalyptus

بود.

اشریشیا کوتی و استافیلوکوکوس اورئوس

غلظت  31 µg/mlدر ترکیب با نعنا بر استافیلوکوکوس اورئوس مهوثر
بود و در غلظت  11 µg/mlبر اشریشیا کوتی بهتنههایی و ترکیهب بها

()Abouhosseini Tabari, 2012

اکالیپتوس موثر تشخیص داده شد.
43

آویشن

به ترکیبات موثره در مقاله اشاره نشده

()Thymus vulgaris

بود.

شاهپسند

43

)(Lantana camara

کامدن ،پینن ،سابینن ،تجنین و ...

تکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
اشریشیا کوتی ،باسیلوس سوبتیلیس ،باسیلوس
سرئوس ،استافیلوکوکوس اورئوس

در محههیط کشههت  MRSبعههد ا  21رو میههزان بههاکتری ا  3/332تهها
 )log cfu/ml( 7/234کاهش یافت.
در محیط مولر -هینتهون آگهار ،غلظهت  1 µg/lو  11حهداک ر اهدرت
مهارکنندگی را داشت.

(سرابی جماب و همکاران)1337 ،

)Sahoo, 2011

(Saikia and

حداال غلظت اسانس در محهیط آگهار  BHIجههت مههار رشهد بهرای
11

آویشن (تیموس و لگاریس)

کافور ،آلدا پینن ،کامدن ،سینئول-3 ،

() Thymus vulgaris

بورنئول

استافیلوکوکوس اورئوس ،استافیلوکوکوس

اسههتافیلوکوکوس  ،1/33 mg/mlاسههتافیلوکوکوس اپیههدرمیس

mg/ml

اپیدرمیدیس ،اشریشیا کوتی ،گونههای

 ،1/33گونههای استرپتوکوکوس  ،2/67 mg/mlاسترپتوکوکوس پانتوآ

استرپتوکوکوس ،استرپتوکوکوس پنومونیه

 ،1/66 mg/mlاشریشههیا کههوتی ( 1/33 )1و اشریشههیا کههوتی ()2

()Imelouane, 2005

 1/33mg/mبود.

گل به اپنی

11

)(Chaenomeles

ترپینن ،ترپینول ،سینئول

استافیلوکوکوس اورئوس ،اشریشیا کوتی،

 MICدر محیط مولر -هینتون آگار برای استافیلوکوکوس اورئوس 1/17

سودوموناس آیرو ینو ا ،استافیلوکوکوس

میلههیگههرم در لیتههر ،اشریشههیا کههوتی  ،3/13 mg/lسههودوموناس

اپیدرمیدیس ،استافیلوکوکوس سیموتن،

آیرو ینههو ا  ،6/21 mg/lاسههتافیلوکوکوس اپیدرمیههدیس ،1/17 mg/l

انتروکوکوس فیکالیس ،انتروباکتر کلوا ،

اسههتافیلوکوکوس سههیموتنس  ،3/13 mg/lانتروکوکههوس فکههالیس و

پروتئوس میرابیلس ،کلبسیال نومونیا

12

پروتئوس میرابیلیس  ،12/1 mg/lکلبسیال نومونیا  21 mg/lبود.

()Xianfei, 2007

دوره  ،5شماره  ،2پیاپی  ،81تابستان 8931

مجله بهداشت مواد غذایی

ادامه جدول 1
ردیف

12

13

14

11

16

17

نوع اسانس

ترکیبات اصلی اسانس

(نام علمی)
بهلیمو
)( Lippia citriodora

به ترکیبات موثره در مقاله اشاره نشده
بود.

یره سبز

 Bپینن ،بنزن  = 1متیل ،گاما ترپینن و

)(Cuminum cyminum

...

اسطوخدوس و مریمگلی

لینالول 1 ،و  -3سینئول ،اورنئول،

(Lavandula stoechas L, Salvia
)officinalis

کامدور ،ترپینن ،گلوبولول ،آلدا همولن

پامچال صخرهای

سلیجیلین ،بیزابولول ،کوئینولین،

)(Primulaceae

ر ماری
)(Rosmarinus officinalis

بذر یره
)(Carum carvi

تیمول
به ترکیبات موثره در مقاله اشاره نشده
بود.

گاما ترپینن -7-ال ،کومین آلدهید،
گاما ترپینن ،پارا سیمین ،کارن-11-
ال ،لیمونن

نوع باکتریهای مورد آزمایش

استافیلوکوکوس اورئوس

نتایج

 MICدر غلظت  11 µg/mlدر محیط نوترینت آگار بود.

منبع
(2012

)Ansari et al.,

غلظت باکتری در محیط پالکام آگار در پنیر حاوی  1/12درصد اسانس

لیستریا مونوسیتو نز

پس ا  31رو ی

 logکاهش و در پنیر حهاوی  1/14درصهد اسهانس

پس ا  11رو  ،باکتری به میران ی

استافیلوکوکوس اورئوس ،اشریشیا کوتی

استافیلوکوکوس اورئوس

استافیلوکوکوس اورئوس

 logکاهش یافت.

 MICدر محههیط مههولر هینتههون آگههار اسههطوخدوس و مههریم گلههی بههر
استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کوتی  1/1 mg/mlبود.

در محیط آگار خوندار در غلظت  1/1م فارلند ا سوسپانسیون ههیچ
میکربی رشد نکرد.

MIC

(فضل آرا و همکاران)1331 ،

در محیط مولر -هینتون آگار  1/4 mg/lو  2/31بود.

(رسولی و همکاران)1373 ،

(سعادتمند و همکاران)1333 ،

( سلطان دتل و همکاران)1331 ،

استافیلوکوکوس اورئوس ،استافیلوکوکوس
اپیدرمیدیس ،سودوموناس آیرو ینو ا ،شیگال

در غلظت  4/2درصد بر همه ارگانیسمها در محیط مولر -هینتون آگهار

فلکسنری ،کلبسیال پنومونیا ،سالمونال تیدی،

اثر با دارندگی داشت.

(مقتدر و همکاران)1333 ،

سراشیا مارسسنس ،دو سوش اشریشیا کوتی

13

احسان صادقی و همکاران

مروری بر تأثیر ضدمیکروبی اسانسها

ادامه جدول 1
نوع اسانس

ردیف

ترکیبات اصلی اسانس

(نام علمی)
شبدر ترش

13

)(Oxalidaceae

13

61

61

به ترکیبات موثره در مقاله اشاره نشده
بود.

آویشن شیرا ی

آلدا توجین ،آلدا پینن ،میرسین ،آلدا

)(Zataria multiflora

ترپینن ،کارواکرول ،پاراسیمین و...

سه گونه مر ه

کارواکرول ،تیمول ،گاماترپینن،

)(Satureja hortensis L

پاراسیمین

شون

به ترکیبات موثره در مقاله اشاره نشده

()Shùn

نوع باکتریهای مورد آزمایش
استافیلوکوکوس اورئوس ،اشریشیا کوتی

سالمونال پاراتیدی  Aو

B

بیلهر

سالمونال پاراتیدی  Aو
استافیلوکوکوس

ATCC1341

B

و سودوموناس

ATCC2785

62

()Dorema aucheri

پنومونیه ،استافیلوکوکوس اپیدرمیس،
استافیلوکوکوس اورئوس ،استرپتوکوکوس

بود.

(حسینی و همکاران)1333 ،

در محیط مولر -هینتون آگار ،غلظت  %1مانع رشد میکروبها شد.

سالمونال پاراتیدی نو  Bو در غلظت  3/3ا رشهد سهالمونال پهاراتیدی

(صادق اده و همکاران)1331 ،

نو  Aجلوگیری نمود.

سالمونال تیدی ،شیگال ،اشریشیا کوتی ،کلبسیال
به ترکیبات موثره در مقاله اشاره نشده

نتایج

در محیط مهولر -هینتهون آگهار در غلظهت  1درصهد اسهانس ا رشهد

آیرو ینو ا

بود.

منبع

پنومونی

در محیط مولر هینتون آگار سه گونه اسانس در غلظت  2/1و  1درصد
باعث کاهش رشد دو نو باکتری سالمونال پاراتیدی شد.

(سدیدکن و همکاران)1333 ،

در محههیط مههولر -هینتههون آگههار ایههن گیههاه در حههد متوسههط بههر

استافیلوکوکوس اورئوس بوده و کاربرد آن بر سودوموناس آیرو ینهو ا

(اسمتی)1336 ،

غیر مدید است.
در محیط مولر هینتون آگهار،

MIC

بهر سهالمونال  ،41 mg/lشهیگال 31

میلیگرم در لیتر  ،اشریشیا کوتی  ، 41 mg/lکلبسیال پنومونیه ،41 mg/l

استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس  ،21 mg/lاستافیلوکوکوس اورئهوس

mg/l

(شریدی و همکاران)1333 ،

 ،21استرپتوکوکوس پنومونیه  21 mg/lبود.

کارواکرول ،منو ترپن فنولی ،گاما
63

دارچین و آویشن شیرا ی

ترپینن ،آلداپینن ،یوکالیپتول،

(Cinnamomum verum, Zataria
)multiflora

سینامالدهید ،سینامیل استات،

باسیلوس سرئوس

در محیط آگار  ،BHIدر دمای  11درجه سلسیوس غلظت 31 µl/100ml
دارچین و  41 µl/100mlآویشن باعث مهار رشد باکتری گردید.

(مشا و همکاران)1331 ،

کاریوپیلن
ریحان

46

((Ocimum basilicum

14

به ترکیبات موثره در مقاله اشاره نشده
بود.

استافیلوکوکوس اورئوس

MIC

در محیط کشت

µl/ml ،MHA

 13بود.

(دانشیان مقدم)1333 ،

دوره  ،5شماره  ،2پیاپی  ،81تابستان 8931

مجله بهداشت مواد غذایی

ادامه جدول 1
ردیف

نوع اسانس

ترکیبات اصلی اسانس

نوع باکتریهای مورد آزمایش

به ترکیبات موثره در مقاله اشاره نشده

اشریشیا کوتی ،استافیلوکوکوس اورئوس،

(نام علمی)

منبع

نتایج
در محهیط آبگوشههت مغهذی  MICسههه گیههاه بهر ای اشریشههیا کههوتی

61

آویشن دنایی ،آویشن تجاری ،تیمول
)(Thymus daenensis, Thymol

سودوموناس آیرو ینو ا

بود.

بهترتیب  ،11 -1 ، 1 – 2/1 ، 1/14 1- 1/13 µl/lبرای استافیلوکوکوس
اورئههوس بههه ترتیههب 11 -1 ، 1/16 – 1/13
سودوموناس آیرو ینو ا 21 -11 ، 1 – 2/1

66

67

آویشن شیرا ی

توجین ،آلدا پینن ،بتا پینن ،گاما

()Zataria multiflora

ترپینن ،لینالول

اسانس شیره درخت بنه (Pistacia

به ترکیبات موثره در مقاله اشاره نشده

)atlantica subsp. kurdica

بود.

µl/l،

µl/l،

 ،1 -2/1بههرای

(داداش پور و همکاران)1331 ،

 11 -1بود.

در محیط نوترینت آگار در غلظهت  1/13و  1/141درصهد ا اسهانس،

ویبریو پاراهمولیتیکوس

هیچ رشدی مشاهده نشد .و در غلظت  1/111در طی  11رو حهداک ر

(خنجری و همکاران)1331 ،

لگاریتم درصد احتمال رشد  1/761بدست آمد

استافیلوکوکوس اورئوس ،اشریشیا کوتی،
کلستریدیوم اسپورو نز

 MICبرای کلستریدیوم اسهپورو نز  ،31 µg/mlاشریشهیا کهوتی

µg/ml

 ،1/1استافیلوکوکوس اورئوس  1/6 µg/mlبود.

(حندی و همکاران)1331 ،

در محیط کشت بیرد پارکر آگهار در غلظهت  1/111و  1/13درصهد ا
63

گیاه چویر)(Ferulago

به ترکیبات موثره در مقاله اشاره نشده
بود.

استافیلوکوکوس اورئوس

اسانس ،باتترین تأثیر بر رشد استافیلوکوکوس اورئوس بدست آمد اما
در غلظههت  1/1171درصههد ا اسههانس تههأثیر معنههی داری بههر رشههد

(داردرفشی و همکاران)1332 ،

استافیلوکوکوس اورئوس مشاهده نشد.

11
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بهداشت مواد غذایی

تأثیر اسانسها بر باکتریهای گرم مثب

و گرم منفی

با توجه به اینکه در مطالعات صورت گرفته دو نهو

بیشتر ا گرم مندی باشهد .ایهن مقایسهه در جهدول ()2
ارایه شده است.

باکتری گرم م بت و مندی مورد بررسی ارار گرفتهاند ،به
نظر میرسد  MICاسانسها بر باکتریههای گهرمم بهت
جدول ( -)2مقایسه  MICاسانسها بر باکتریهای گرممثب
گرم مثب

نوع اسانس

باکتری

و گرم منفی

گرم منفی
غلظ

باکتری

منبع
غلظ

استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس

21 mg/l

سالمونال تیدی

41 mg/l

استافیلوکوکوس اورئوس

21 mg/l

شیگال فلکسنری

31 mg/l

استرپتوکوکوس پنومونیه

21 mg/l

اشریشیا کوتی

41 mg/l

کلبسیال نومونیا

41 mg/l

استافیلوکوکوس اورئوس

 31و 21 µg/ml

اشریشیا کوتی

اوکالیپتوس در 11µg/ml

()Abouhosseini Tabari et al. , 2012

استافیلوکوکوس اورئوس

111 µg/ml

اشریشیا کوتی

311 µg/ml

(کاظم الوندی و همکاران)1333 ،

سالمونال تیدی

211 µ/gml

استافیلوکوکوس اورئوس

111 µg/ml

سالمونالتیدی

111 µg/ml

میکروکوکوس لوتئوس

111 µg/ml

اشریشیا کوتی

111 µg/ml

استافیلوکوکوس اورئوس

1111 ppm

اشریشیا کوتی

بیلهَر یا کندل کوهی
)(Dorema aucheri

ترکیبی ا نعنا و اوکالیپتوس
(Mentha longifolia,
)Eucalyptus

نعنا فلدلی
()Mentha piperita

اویارسالم
)(Cyperus spp

ppm

بذر شوید و گشنیز
(Anethum graveolens dhi,
)Coriandrum sativum

 1111و 11-2

کلونی در 2111 ppm

(شریدی و همکاران)1333 ،

(مجاب و همکاران)1333 ،

(برومند و همکاران)1337 ،

بدون کلنی

بحث و نتیجهگیری

رو در سطح اطمینهان  1/11درصهد سهطح معنهیداری

اثر اسانس بر پروبیوتیکها

دارد و این بدان معنا اسهت کهه در صهورت اسهتداده ا

پروبیوتی ها شامل انواعی ا باکتریهای اسیدتکتی

اسانس آویشن در محصوتت لبنی با گذشت مان میزان

و نیز مخمرها هستند که در این میهان

باکتری تکتوباسیلوس آن کاهش مییابد که اابهل توجهه

گونههای جنس تکتوباسیلوس و بیدیدوبهاکتریوم بیشهتر

در فرآوری محصوتت لبنی میباشد (سهرابی جمهاب و

مههورد توجههه اههرار دارنههد .پروبیوتی ه ههها بهها خههواث

همکاران.)1337 ،

آنتاگونیسم خود ،پاتو نها را مههار مهیکننهد و بههطهور

اسانسهای پرتکرار

و غیر اسیدتکتی

ایمنهی میزبهان

آویشن :رهنما و همکاران تهأثیر ایهن گیهاه را بهر روی

میشوند (سرابی جماب و همکاران .)1337 ،در مطالعهه

باکتری لیستریا مونوسیتو نز مورد مطالعه ارار داده است

سرابی جماب و همکهاران در ایهن خصهوث مشهخص

که نتایح مطالعه نشهان داد  MICآویشهن بهه تنههایی بهر

گردید ،که روند تغییرات تعداد بهاکتری آغها گر ماسهت

لیسههتریا  3/1 µg/mlو حههداال غلظههت مهارکننههدگی

حاوی غلظتهای مختلف اسانس آویشهن در مهدت 21

آویشن و نایسین بر لیسهتریا  1/2 µg/mlبهود (رهنمها و

مستقیم یا غیرمسهتقیم موجهب تحریه
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همکههاران .)1333 ،در مطالعهههی دیگههری موسههوی و

مونوسیتو نز را اینگونه عنوان نمودهاند کهه بها افهزایش

همکاران تأثیر آویشن را بر باکتری سالمونال تیدیموریوم

غلظههت اسههانس تهها  1/411درصههد ا رشههد بههاکتری

بررسی نمودند که نتایح این مطالعهه حهاکی ا آن اسهت

جلوگیری مهیکنهد امها در بهین غلظهتههای  1/411تها

کههه در غلظههتهههای تههوأم  1/111درصههد اسههانس

 1/311درصههد تدههاوت معنههیدار نبههود ( Ghasemi

آویشههنشههیرا ی و  1/1درصههد نایسههین 1/13 ،درصههد

.)Pirbalouti, 2010

اسانس و  1/21درصد نایسهین 1/13 ،درصهد اسهانس و

زیره :در مطالعه صادای و همکاران تحهت عنهوان تهأثیر

 1/1درصد نایسهین رشهد بهاکتری  2لگهاریتم کهم شهد

اسانس یره بر باکتری تکتوباسهیلوس اسهیدوفیلوس و

(موسوی و همکاران .)1337 ،در مطالعهای دیگر یهزدی

اسههتافیلوکوکوس اورئههوس در پنیههر سههدید ایرانههی ،ایههن

و همکهههاران تهههأثیر آویشهههن را بهههر بهههاکتریههههای

اسانس در غلظت  1/111و  1/13درصد ا رشد باکتری

اسهههترپتوکوکوس پنومونیهههه و هموفیلهههوسآندلهههوانزا،

جلوگیری کرد (صهادای و همکهاران .)1333 ،مقتهدر و

موروکسال کاتارههالیس مهورد بررسهی اهرار دادنهد کهه

همکاران در مطالعه خود تأثیر بذر یره را بر باکتریهای

حداال غلظت مهارکنندگی آویشن بهر اسهترپتوکوکوس

استافیلوکوکوس اورئهوس ،اسهتافیلوکوکوساپیهدرمیس،

پنومونیه  ،163/33 µg/mlموروکسالکاتارهالیس

µg/ml

سههودوموناس آیرو ینههو ا ،شههیگال فلکسههنری ،کلبسههیال

 31/34و هموفیلههوسآندههوتنزا  ،31/34 µg/mlحههداال

پنومونی ،سالمونال تیدی ،سراشهیا مارسهنس ،دو سهوش

غلظههت مهارکننههدگی مههورد بههر روی اسههترپتوکوکوس

اشریشیا کوتی مورد بررسی ارار دادنهد کهه اسهانس در

پنومونیهههه  ، 117/32 µg/mlموروکسهههال کاتارههههالیس

غلظت  4/2درصد بر همه ارگانیسمهها اثهر با دارنهدگی

 ،73/66 µg/mlهموفیلهههوسآندهههوتنزا ،117/32 µg/ml

داشت (مقتدر و همکهاران .)1333 ،در مطالعهه دیگهری

 MICاکههالیپتوس بههر اسههترپتوکوکوس ،114/1 µg/ml

توسط فضلآرا و همکاران میزان تأثیر اسهانس یهره بهر

موروکسههال کاتارهههالیس  ،76/33 µg/mlهموفیلههوس

باکتری لیسهتریا مونوسهیتو نز ،غلظهت بهاکتری در پنیهر

آندههوتنزا  112/66 µg/mlبههود (یههزدی و همکههاران،

حاوی  1/12درصهد اسهانس پهس ا  31رو یه

 .)1336محمدی و همکاران تأثیر اسانس آویشهن را بهر

کاهش و در پنیر حاوی  1/14درصد اسانس پهس ا 11

روی باکتری اشریشیا کوتی مطالعه نمودند .اسهانس در

رو  ،باکتری به میران ی

 logکاهش یافت (فضل آرا و

غلظتهای  111 ppmتا  211باعث کهاهش چشهمگیهر

همکاران.)1331 ،

باکتریها شده است (محمهدی و همکهاران .)1331 ،در

دارچین :مشا و همکاران در مطالعه خود تأثیر ترکیبی

مطالعهای دیگهر خهانزادی و همکهاران ا تهأثیر اسهانس

ا اسانس دارچین و آویشن بر باکتری باسیلوسسرئوس

آویشن بر باکتری کلستریدیوم بوتولینیوم بهه ایهن نتیجهه

را بررسی نمودند ،نتایح مطالعه نشان داده اسهت کهه در

رسیدند که در  pH 6/1با غلظت اسهانس  1/13و 1/16

دمهههای  11درجهههه سلسهههیوس غلظهههت 31 µl/100ml

باکتری رشد نکرده است (خانزادی و همکهاران.)1331 ،

دارچههین و  41 µl/100mlآویشههن باعههث مهههار رشههد

ااسمی پیربلوطی تأثیر اسانس آویش بر باکتری لیسهتریا

و همکهاران .)1331 ،در مطالعهه

باکتری گردید (مشها

log
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دیگری توسط شریف در خصوث تأثیر اسانس دارچین

کههرد .پونهههکههوهی در غلظههت  2/11درصههد ا رشههد

بر باکتری اشریشیا کهوتی ،اسهتافیلوکوکوس اورئهوس،

سههالمونالتیدی و اشریشههیا کههوتی و در غلظههت  1/1و

سههودوموناس آیرو ینههو ا ،اسههترپتوکوکوس پنومونیههه،

 1/11درصد بهه ترتیهب ا رشهد باسهیلوس سهرئوس و

کلبسیال پنومونیه و پروتئوس میرابیلیس صهورت گرفتهه

لیسههتریا مونوسههیتو نز جلههوگیری کههرد و گههلسههرخ در

اسههت MIC ،بههرای پرتئههوس میههرابیلیس ،2 mg/ml

غلظتهای  1/3 ،1/71 ،2/71 ،2/3درصد و دارچهین در

استافیلوکوکوساورئهوس  ،21 mg/mlاشریشهیا کهوتی

غلظتهای  2/11 ،2/11 ،3/11 ،3/1درصد به ترتیهب ا

 31 mg/mlو کلبسههههیال پنومونیههههه و سههههودوموناس

رشهد بهاکتریههای سهالمونال تیدهیموریهوم و اشریشههیا

آیرو ینهو ا نسههبت بههه آن مقهاوم بودنههد .و دارچههین در

کههوتی و باسههیلوسسههرئوس و لیسههتریا مونوسههیتو نز

غلظهههههت  64 mg/mlبهههههر اشریشهههههیا کهههههوتی و

جلهوگیری کهرد ( .)Angienda et al., 2010احسهانی و

استافیلوکوکوساورئهوس و در غلظهت  123 mg/mlبهر

همکاران تأثیر توأم مونولورین و اسانس پونه و نعنها را

کلبسیال پنوموبیه ،پروتئهوس میهرابیلیس و سهودوموناس

بههر بهها کتههری باسههیلوس سههرئوس و اشریشههیا کههوتی

آیرو ینو ا موثر است (.)Shareef, 2011

 O157:H7مههورد مطالعههه اههرار داد و حههداال غلظههت

مرزه :سدیدکن در مطالعه خود تهأثیر اسهانس سهه گونهه

مهارکنندگی پونه بر باسیلوس سهرئوس  1111 µg/mlو

مر ه را بر سالمونال پاراتیدی  Aو Bبررسی نمود که این

اشریشهیا کهوتی  4166 µg/mlو اسهانس نعنها بهر دو

سههه گونههه اسههانس در غلظههت  2/1و  1درصههد باعههث

بههاکتری  11111 µg/mlبههود (احسههانی و همکههاران،

کههاهش رشههد دو نههو بههاکتری سههالمونال پههاراتیدی

.)1331

شد(سدیدکن و همکاران .)1333 ،ااسمی پیربلوطی تأثیر

اسانس گیاهان بومی ایران

ترکیبی آویشن و نعنا و مر ه را بر لیستریا مونوسیتو نز

ایران ا غنیترین مناطق دنیا ا حیهث تعهداد و تنهو

مورد بررسی ارار داده است و پس ا  7و  14رو در 4

گیاهان دارویی میباشد که در صورت شهناخت علمهی،

درجه سلسیوس و غلظهت اسهانس 1درصهد بههمیهزان

کشههت ،توسههعه و بهههرهبههرداری صههحیح ایههن گیاهههان

اابلتوجهی باعث مهار رشد باکتری گردیهد ( Ghasemi

میتوانند نقش مهمی در سالمت جامعه ،اشهتغال ایهی و

.)Pirbalouti, 2010

صادرات غیرندتی داشهته باشهند .ا جملهه ایهن گیاههان

پونه :در مطالعه آنجندا تأثیر اسانسههای میخه  ،پونهه،

انوا آویشن (داداش پور و همکاران1331 ،؛ صادق اده

دارچین ،گل سهرخ بهر بهاکتریههای اشریشهیا کهوتی،

و همکاران1331 ،؛ مشا

و همکاران1331 ،؛ خنجهری

سههالمونال تیدههیموریههوم ،باسههیلوس سههرئوس ،لیسههتریا

و همکاران ،)1331 ،پونه (محمودی و همکاران1333 ،؛

بها غلظهت

رسههولی و همکههاران ،)1336 ،مههر ه (محبههوبی و فههیض

 2/1درصد ا رشد سهالمونال تیدهیموریهوم و اشریشهیا

آبههادی1333 ،؛  ،)Ghasemi et al., 2010اویارسههالم

کوتی و در غلظت  1/21و  1/3درصد بهترتیب ا رشد

(مجاب و همکهاران ،)1333 ،ر مهاری ( سهلطان دتل و

باسیلوس سهرئوس و لیسهتریا مونوسهیتو نز جلهوگیری

همکاران ،)1331 ،اسطوخدوس و مریمگلی (رسهولی و

اینوکوا مورد بررسی ارار گرفت کهه میخه

13

دوره  ،5شماره  ،2پیاپی  ،81تابستان 8931

مجله بهداشت مواد غذایی

همکاران ،)1373 ،بابونه (صهادری و همکهاران،)1336 ،

مؤثر میباشد .در سالههای اخیهر مطالعهات فراوانهی در

شههاهتههره ،بههنسههرخ ،شههنگ و شمشههاداناری (طههالعی و

خصوث خواث ضهدمیکروبی اسهانسههای طبیعهی و

همکاران ،)1337 ،نعنا فلدلی (کاظم الوندی و همکاران،

استداده ا آنها بههجهای نگههدارنهدهههای شهیمیایی در

 ،)1333دارچین (نوری و همکهاران )1333 ،و کهاکوتی

صهنایع غهذایی صههورت گرفتههاسههت .بررسهی و مههرور

(سههلطانی نههژاد و همکههاران )1333 ،هسههتند کههه بههر

مطالعههات انجههام شههده در ایههران و سههایر کشههورها،

بهههاکتریههههایی ا ابیهههل سهههالمونال پهههاراتیدی  Aو،B

ویژگهیهههای ضههدمیکروبی ،ضههداارچی ،ضدویروسهی،

استافیلوکوکوساورئوس ،باسیلوس سرئوس و اشریشهیا

ضدانگلی ،و آنتیاکسیدانی اسانسهای گیهاهی را تأییهد

کوتی  ،O157:H7استافیلوکوکوس اورئهوس ،اشریشهیا

نمودند و برخهی ا اسهانسهها نیهز در محافظهت مهواد

کههوتی ،سههالمونال تیدههی ،میکروکوکههوس لوتئههوس،

غذایی مورد استداده ارار گرفتهاند که این موارد میتواند

سودوموناس آیرو ینهو ا ،سهالمونال انتریکها ،انتروبهاکتر

سهم بزرگی در صهنایع غهذایی و افهزایش مهدت مهان

آیرو ینههو ا ،اسههتافیلوکوکوس اورئههوس ،لیسههتریا

ماندگاری مواد غذایی بهه عههده گیهرد .البتهه ههمچنهان

مونوسیتو نز ،باسیلوس سرئوس و غیره موثر بودند.

مطالعههات گسههتردهتههری در مینههه بررسههی تههأثیرات

بیش

یکی ا اهدا

مهم صنایع غذایی تولید مهواد

غذایی با رویکرد افزایش ایمنی و ار ش غذایی است که

ضدمیکربی و آنتیاکسیدانی اسانسها ت م وضروری بهه
نظر میرسد.

عالوه بر رفع نیا جامعه در حده سهالمت جامعهه نیهز

منابع
 احسانی ،علی؛ محمودی ،ر اق؛ ار  ،پیمان و حسهنی ،عبهاس ( .)1331ترکیهب شهیمیایی و اثهرات ضهد میکروبهی

اسانسهای روغنی گیاههان موسهیر ) (Allium ascalonicumو بادیهان رومهی ) (Pimpinella anisumعلیهه لیسهتریا
مونوسیتو نز در پنیر سدید آب نمکی .مجله پژوهشهای صنایع غذایی ،دوره 21 ،شماره  ،3صدحات.317-323 :

 احمدی ،هرا؛ ستار،ی مرتضی؛ طبرایی؛ بهمن و بیگدلی ،محسن ( .)1331شناسایی ترکیبات شهیمیایی اسهانس گیهاه
بومادران و ار یابی اثرات ضدمیکروبی .مجله دانشگاه علوم پزشهکی ارا  .دوره  ,14شهماره ( 3دوماهنامهه مهرداد و
شهریور) ،صدحات.1-11 :
 اختیار اده ،حسن؛ آخوند اده بستی ،افشین؛ می اای ،علی؛ ابراهیم اده موسوی ،حسینعلی؛ بکایی ،سهعید؛ طاهرخهانی،
پگاه و همکاران ( .)1331اثر اسانس آویشن شیرا ی بر رفتار لیسهتریا منوسهایتو نز ( )Listeria momocytogenesدر
ماهی شور .فصلنامه گیاهان دارویی ،دوره  ،4شماره  ،41صدحات.33-36 :
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 ایزدی ،هرا؛ اثنی عشری ،محمود؛ احمدوند ،گودر ؛ داودی ،پوراندخت و پیری ،خسهرو ( .)1333شناسایی ترکیبههای
شیمیایی و بررسی اثر ضدباکتریایی اسانس گیاه نعنا فلدلی بر تعدادی ا سویه های میکروبی .مجله ارمغهان دانهش،
دوره  ،14شماره  ،3صدحات.14-41 :
 آبرومند آذر ،پرویز؛ مانی هرگالنی ،فریبا؛ تریجانی ،کهامبیز و طبیهب اده امصهری ،ههرا ( .)1332انهدا هگیهری و
گونه شناسی عنصر سلنیم در برخی ا گیاهان خوراکی و دارویی به سه روش استخراجی .مجله علوم غذایی و تغذیه،
دوره  ،11شماره  ،2صدحات.34-71 :
 برومند ،عاطده؛ حامدی ،منوچهر؛ امام جمعه ،هرا؛ رضوی ،سید ههادی و گلمکهانی ،محمهدتقی ( .)1337بررسهی
خاصیت ضدمیکروبی اسانس بذرهای شوید و گشنیز بر روی استافیلوکوکوس اورئهوس ،اشرشهیاکوتی ،O157:H7
سالمونال تیدی موریوم با استداده ا آ مایش حساسیت رات در محیط مایع .مجله پژوهشهای علهوم و صهنایع غهذایی
ایران .سال چهارم ،شماره  ،7صدحات.13-63 :
 جعدر اده خالدی ،کامران؛ آاا اده مشگی ،مهزاد؛ شریدان ،انوشهه و تریجهانی ،کهامبیز ( .)1333بررسهی اثهر اسهانس
ر ماری بر روی روند رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در سوپ آماده تجارتی .مجلهه بیوپهاتولو ی مقایسههای
ایران ،دوره هدتم ،شماره  ،2صدحات.211-264 :
 جاللی ،محمد؛ عابدی ،داریوش؛ اصغری ،غالمرضا و رضایی ،ینهب ( .)1336بررسهی اثهر ضهدمیکروبی چنهد نهو
عصاره مختلف میوه گیهاه  .Pycnocycla spinosa.مجلهه دانشهگاه علهوم پزشهکی ما نهدران ،دوره  ،17شهماره ،13
صدحات .76-36
 حسینی ،هیام؛ هندالی ،سمیه؛ پریشانی ،محمدرضا؛ ازلباش ،غالمرضها و عهامری ،عبهدالغنی ( .)1333بررسهی اثهرات
ضد باکتریایی عصاره آبی گیاه شبدر ترش

و مقایسه اثر آن با آنتیبیوتی های متداول در درمان عدونتهای ناشهی ا

استافیلوکو اورئوس و اشرشیاکلی .فصلنامه گیاهان دارویی .دوره  ،1شماره  ،33صدحات.113-117 :

 حکیمی میبدی ،محمد حسین؛ افخمی عقدائی ،محمد و میرجلیلی ،فاطمه ( .)1332بررسی فعالیت بیولو یکی اسانس
درمنه  Artemisia persicaایرانی .مجله پژوهش و سا ندگی ،شماره  ،61صدحات.2-1 :
 حندی ،اربانمحمد؛ درویشی ،شعله؛ درویشی ،نا یال؛ سیدین اردبیلی ،سهید مههدی و میراحمهدی ،فهردین (.)1331

بررسی خواث ضدباکتریایی اسانس شیره درخت بنه بر روی باکتریهای استافیلوکوکوس اورئهوس ،اشریشهیاکوتی
وکلستریدیوم اسپورو نس .مجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،دوره  ،17شماره  ،1صدحات.1-11 :

 خانزادی ،سعید ؛ رضویلر ،ودود؛ آخوند اده بستی ،افشین و جمشیدی ،عبداله ( .)1331اثر اسانس آویشن شیرا ی،
اسید استی  ،دما و مان نگهداری بر احتمال رشد کلستریدیوم بوتولینوم تایپ  Aدر محهیط بهراث  .BHIپژوهشههای
علوم و صنایع غذایی ایران .دوره  ،2شماره  ،2صدحات.23-31 :
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 خنجری ،علی؛ آخوند اده بستی ،افشین؛ رکنی ،نوردهر و سلطانی ،مهدی ( .)1331اثهر اسهانس آویشهن شهیرا ی بهر
روی احتمال رشد ویبریو پاراهمولیتیکوس در محیط آبگوشت الب و مغز .مجله علوم و صهنایع غهذایی ایهران ،دوره
 ،3شماره  ،1صدحات.37-46 :
 داداش پور ،مهدی؛ رسولی ،ایرج؛ سروری نجانی ،رحیم؛ سدیدکن ،فاطمهه؛ تقهی اده ،مسهعود و درویهش ،علیپهور
( .)1331فعالیت ضدمیکروبی ،رادیکال دایی نیتری

اکساید و سمیت سهلولی اسهانس آویشهن دنهایی .مجلهه علهوم

پزشکی مدرس :آسیبشناسی یستی ،دوره  ،14شماره  ،1صدحات.37- 47 :
 داردرفشی ،محمد جواد؛ بهرامی ،غالمرضا؛ صادای ،احسان؛ خان احمدی ،معصومه؛ محمدی ،میترا و محمدی ،رضها
( .)1332تأثیر اسانس گیاه چویر بر رشد استافیلوکوکوس اورئوس در طی تولید و نگهداری پنیر سدید ایرانهی .علهوم
تغذیه و صنایع غذایی ایران ،دوره  ،3شماره  ،4صدحات13.-21 :
 دانشیان مقدم ،امیر محمد ( .)1333بررسی اثرضدباکتریایی اسهانس گیهاه داروئهی ریحهان )(Ocimum basilicum L

روی باکتری استافیلوکوکوس ارئوس  Staphylococcus aureusپنجمین همایش ملی ایهده ههای نهو در کشهاور ی،
دانشگاه آ اد اسالمی اصدهان ،صدحات.1-3 :
 رادمهر ،بهراد؛ خامدا ،کاوه و رجبی خرمی ،افشین ( .)1331بررسی اثهر ضهدمیکروبی اسهانس سهماق روی بهاکتری
سالمونالتیدی موریوم و تعیین اجزای آن .مجله بهداشت مواد غذایی ،دوره  ،1شماره  ،2صدحات.1-3 :

 راهداری ،پروانه؛ ده پورجویباری ،عباسعلی و رودگرکوهپ ،محمدعلی ( .)1333شناسایی اجزای متشکله روغنههای
اسانسی و بررسی اثر ضدمیکروبی گیاه  .Consolida orientalisمجله اکوسیستمهای طبیعی ایران  ،دوره  ،1شماره ،1
صدحات.31-31 :
 رسولی ،ایرج؛ گچکار ،لطیف؛ یادگارینیا ،داود؛ رضایی ،محمدباار؛ تقی اده ،مسعود و فکهور ،محمهدهادی (.)1336
رابطه فعالیتهای ضدمیکروبی روغنههای اسانسهی  Mentha spicata L.و  Chenopodium ambrosioides L.بها
خواث آنتیاکسیدانی و رادیکال دایی آنها .مجله گیاهان دارویی و معطر ایران .دوره  ،23شهماره  ،4صهدحات-113 :
.432
 رسولی ،ایرج؛ رضایی ،محمهدباار ( .)1373بررسهی فعالیهت ضهدمیکروبی و ترکیبهات شهیمیایی اسهانس گهلههای
اسطوخدوس و مریم گلی .مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،دوره  ،7شماره  ،4صدحات173.-131 :
 رهنما ،محمد؛ رضوی روحانی ،سیدمهدی؛ تاجی  ،حسهین؛ خلیقهیسهیگارودی ،فرحنها و ادبهاری ،محمهود رضها
( .)1333بررسی اثرات ضدمیکروبی اسانس گیاه آویشن شیرا ی و نایسین به تنهایی و ترکیبی بها یکهدیگر بهر علیهه
لیستریا مونوسیتو ن در آبگوشت الب  -مغز .فصلنامه گیاهان دارویی .دوره  ،4شماره  ،32صدحات.121-131 :

 سحرخیز ،محمدجمال؛ ستاری ،مرتضی؛ گودر ی ،غالمرضها و امیهدبیگی ،رضها ( .)1337تعیهین اثهر ضهدباکتریایی
اسانس گیاه  .Tanacetum parthenium L.مجله گیاهان دارویی و معطر ایران ،دوره  ،24شماره  ،1صدحات.47-11 :
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 سرابی جماب ،محبوبه؛ نیا مند ،راضیه و عابدی نیا ،احمدرضا ( .)1337تأثیر اسانس آویشن بر فعالیت تکتوباسیلوس
اسیدوفیلوس ،باکتری آغا گر ماست پروبیوتی  .هجدهمین کنگره ملی علوم و صهنایع غهذایی ،پژوهشهکده علهوم و
صنایع غذایی خراسان رضوی ،صدحات.21-21 :
 سعادتمند ،سارا؛ عالالدینی ،علیرضا و صالحی ،مجیب ( .)1333بررسی خهواث ضهدمیکروبی اسهانس گیهاه پامچهال
صخرهای ) (Dionysia revoluteبر باکتری  Staphylococcos aureusو تعیین ترکیبات شهیمیایی آن بهه روشGC-

 .Massمجله فیزیولو ی و تکوین جانوری (علوم یستی) ،دوره ،1شماره  ،2صدحات.12-63 :
 سدیدکن ،فاطمه؛ عسگری ،فاطمه؛ صادق اده ،لیال و اولیاء ،پرویهز ( .)1333بررسهی تهاثیر اسهانس سهه گونهه مهر ه
( S. edmondi ،Satureja muticaو  )S. bachtiaricaبر سالمونال پهاراتیدی .مجلهه یسهت شناسهی ایهران ،دوره ،22
شماره  ،2صدحات.243-213 :
 سلطان دتل ،محمد مهدی؛ اربانزاده مشگانی ،مسعود؛ یزدی ،محمد حسین؛ آاا امیری ،سولما ؛ مبصری ،گلنا و

عابدی محتسب ،ترانه پیمانه ( .)1331اثرات ضدباکتریایی اسانس ر ماری بر روی استافیلوکوکوس اورئوسهای
مقاوم به متیسیلین جدا شده ا بیماران و مواد غذایی .مجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،دوره  ،16شماره ،1
صدحات.73-31 :
 سلطانیپور ،محمد امین ؛رضایی ،محمد باار و مرادشاهی ،علی ( .)1333بررسی اثهرات ضهدمیکروبی اسهانس گیهاه
مورخوش ) .(Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelboمجله گیاهان دارویی و معطهر ایهران .دوره  ،21شهماره ،3
صدحات.277-231 :
 سلطانی پور ،محمدامین؛ رضایی ،محمهدباار؛ مرادشهاهی ،علهی؛ خلهدبرین ،بهمهن و برا نهده ،محمدمههدی (.)1331
بررسهی ترکیهبههای موجهود در اسهانس گیهاه مورخهوش ) (Rech. f. & Wendelbo Zhumeria majdaeدر مهان
گلدهی در مناطق مختلف رویشی استان هرمزگان .فصلنامه گیاهان دارویی ،دوره  ،1شماره  ،21صدحات.42-47 :
 سلطانی نژاد ،شهال؛ ستایی مختاری ،طیبه و رهبریان ،پرویز( .)1333مطالعه اثر ضدباکتریایی اسانس و عصاره متهانولی
کاکوتی کوهی بر برخی ا باکتریهای بیماری ا .مجله یست فناوری میکروبی ،دوره  ،2شماره  ،1صدحات.6-1 :
 سلطانی نژاد ،شهال؛ ستایی مختاری ،طیبه و سلطانی نژاد ،میترا ( .)1333بررسی فعالیت ضدباکتریایی عصهاره متهانولی
بر

اکالیپتوس بر علیه باکتریهای استافیلوکوکوس اورئهوس ،اشریشهیا کلهی و اسهترپتوکوکوس پیهو نز در شهرایط

آ مایشگاهی .مجله یست فناوری میکروبی ،دوره  ،2شماره  ،4صدحات. 21-27 :
 شاهنده ،هرا؛ موتنا ،هرا؛ فر ین وش ،طیبه ( .)1331اثر عصاره دانه خاکشیر بر ممانعت ا رشد سویههای
استاندارد اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس .مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل ،دوره  ،3شماره  ،1صدحات:

 شریدی ،اصغر؛ نغماچی ،محسن و بهرامی ،سمانه ( .)1333مطالعه خهواث ضهدمیکروبی عصهاره هیهدروالکلی گیهاه
بیلهر .ارمغان دانش ،دوره  ،11شماره  ،4صدحات.373-337 :
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 صادری ،حوریه؛ اولیا ،پرویز و هاشهمی ،سیدرضها ( .)1336اثهر اسهانس بابونهه بهر تولیهد بیهوفیلم در سهودوموناس
آئرو ینو ا .مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ،مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ،دوره  ،1شهماره  ،2صهدحات:
.3-14
 صادق اده ،لیال؛ سدیدکن ،فاطمه و اولیا ،پرویز ( .)1331بررسهی ترکیهب و خهواث ضهدمیکروبی اسهانس آویشهن
شیرا ی ( . )Zataria mulrifolraمجله پژوهش و سا ندگی ،دوره  ،13شماره  ،2صدحات.12-16 :
 صادای ،احسان؛ آخوند اده بستی ،افشین؛ می اای ،علی؛ هرایهیصهالحی ،تقهی و بهلهولی اسهگویی ،سهمیه (.)1333
ار یابی آثار اسانس یره سبز وپروبیوتی

تکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر رشد استافیلوکو اورئوس در پنیهر سهدید

ایرانی .فصلنامه گیاهان دارویی ،دوره  ،2شماره  ،34صدحات.141-131 :
 طالعی ،غالمرضا؛ مشکوه السادات ،محمدهادی و موسوی ،سیده هرا ( .)1337اثر ضدباکتریایی عصارههای شهاهتره،
بن سرخ ،شنگ ،شمشاد اناری و دو گونه آویشن بومی لرستان .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگهان ،دوره ،11
شماره  ،1صدحات.31-31 :
 فرهنگفر ،عذرا؛ تاجی  ،حسین؛ رضوی روحانی ،سید مهدی؛ مرادی ،مهران و علی اکبرلهو ،جهواد ( .)1331اثهرات
ترکیبی اسانس میخ

و عصاره دانه انگور بر روی عوامل فساد باکتریایی پتی گوشت گاومیش در دمهای نگههداری 3

درجه سانتی گراد .مجله پژوهشهای صنایع غذایی ،دوره  ،21شماره  ،1صدحات.116-111 :
 فضل آرا ،علی؛ صادای ،احسان و رستمی سلیمانی ،پگاه ( .)1331مطالعه تأثیر ضدباکتریایی اسانس گیاه یره سبز بهر
باکتری لیستریا مونوسیتو نز در پنیر سدید ایرانی .مجله علوم وصنایع غذایی ،دوره  ،3شماره  ،31صدحات.31-44 :

 اسهمتی ،ماریها ( .)1336بررسهی فعالیهت ضهدباکتری عصهاره گیهاه شهون ( )Sambucus ebulusعلیهه دو بهاکتری
 Staphylococcus aureus ATCC 1341و .Pseudomonas aeruginosa ATCC 2785مجله علوم یسهتی ،دوره ،1
شماره( 3پیاپی  ،)3صدحات.73-32 :
 کاظم الوندی ،رضا؛ شریدان ،انوشه و آاا اده مشگی ،مهه اد ( .)1333بررسهی ترکیهب شهیمیایی و اثهر ضهدمیکروبی
اسانس گیاه نعنا فلدلی .مجله پاتوبیولو ی مقایسهای ،دوره  ،7شماره  ،4صدحات.311-364 :
 گندمی نصرآبادی ،حسن؛ می اای ،علی؛ آخوند ادهبستی ،افشین؛ خسروی ،علی رضا؛ بکایی ،سعید و عباسیفهر ،آرش
( .)1337اثر اسانس آویشهن شهیرا ی روی آسهپر یلوس فهالووس .فصهلنامه گیاههان دارویهی ،دوره  ،3شهماره ،27
صدحات.11-41 :
 مجاب ،فرا ؛ وحیدی ،حسین؛ نی آور ،بهمن و کمالینژاد ،محمهد ( .)1333بررسهی مهواد تشهکیلدهنهده اسهانس و
اثرات ضدمیکروبی ریزوم گیاه ( .)Cyperus rotundus Lفصلنامه گیاهان دارویی .دوره  ،4شماره  ،32صدحات-37 :
.31
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 محبوبی ،محدثه و فیضآبادی ،محمدمهدی ( .)1333بررسی اثر ضدمیکروبی اسانسهای آویشن ،مر نجوش ،مهر ه و

اکالیپتوس بر باکتریهای اشریشیاکلی ،سالمونال تیدی موریوم و اارچهای آسپر یلوس نایجر ،آسهپر یلوس فهالووس.
فصلنامه گیاهان دارویی .دوره  ،2شماره  ،11صدحات.137-144 :
 محمدی ،خسرو؛ کریم ،گیتی؛ حنیدیان ،شهرام؛ تاری نژاد ،علیرضا؛ ااسمنژاد ،رضا ( .)1331مطالعه تأثیر اسانس گیهاه
آویشن شیرا ی بر باکتری  Escherichia coli O157:H7در پنیر سدید آب نمکی طی فرآیند تولید و نگهداری .دوره
 ،1شماره  ،2صدحات.63-73 :
 محمودی ،هادی؛ رهنما ،کامران و عربخانی ،محمدعلی ( .)1333بررسهی اثهر ضهدباکتریهایی اسهانس و عصهاره آبهی
گیاهان دارویی بر باکتریهای عامل شانکر و لکه برگی درختهان میهوه هسهتهدار .فصهلنامه گیاههان دارویهی .دوره ،4
شماره  ،36صدحات.34-42 :
 محمودی ،ر اق؛ احسانی ،علی؛ تاجی  ،حسین؛ آخوند اده بستی ،افشین و خسرو شاهی اصل ،اصهغر ( .)1333اثهر
ضدمیکروبی اسانس پونه کوهی و تکتوباسیلوس کا ئیبر استافیلوکوکوس اورئهوس در پنیهر سهدید ایرانهی .فصهلنامه
پژوهشهای صنایع غذایی ،دوره  ،21شماره  ،1صدحات.147-161 :
 مرادی ،مهران؛ تاجی  ،حسین؛ رضوی روحانی ،سید مههدی؛ ارومیههای؛ عبدالرسهول؛ ملکهینهژاد ،حسهن و سهاعی
دهکردی ،سید سیاوش ( .)1333ار یابی خصوصیات آنتهیاکسهیدانی ،رنهگ و اثهرات ضهدباکتریایی فهیلم خهوراکی
کیتو ان حاوی اسانس آویشن شیرا ی علیه لیستریا منوسیتو نز .ارمغان دانش ،دوره  ،11شهماره  ،4صهدحات-313 :
.311
 مرادی ،بهرو ؛ مشا  ،هره؛ آخوند اده بستی ،افشین؛ مرادی ،بیژن و برین ،عباس ( .)1331بررسی اثر اسهانس یهره
سبز بر روی رشد باکتری باسهیلوس سهرئوس در یه

مهدل غهذایی .مجلهه گیاههان دارویهی ،دوره اول ،شهماره ،3

صدحات.33-112 :
 مشا  ،هره؛ مرادی ،بیژن و مرادی ،بهرو ( )1331اثر ترکیبی اسانس دارچین و آویشن شیرا ی بر رشهد Bacillus

 cereusدر ی

مدل غذایی .فصلنامه گیاهان دارویی .دوره  ،2شماره  ،42صدحات.62-73 :

 مشرای ،منصور و ممتا ی ،فر انه ( .)1331مقایسه اثرات ضدمیکروبی غلظتهای مختلف عصارههای الکلی ر مهاری
( ،)Rosmarinus officinalisعلههف چههای ( )Hypericum Perforatumو کههاجیره ( )Carthamus Tinctoriusبههر
مراحل مختلف رشد باکتری اشرشیا کوتی  .O157مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان .دوره  ،11شهماره ،2
صدحات.113-114 :
 مقتدر ،محمد؛ ایرج منصوری ،عبدالرضا؛ ساتری ،حسن و فرهمند ،آرمیتا ( .)1333شناسایی ترکیبهای شهیمیایی و
بررسی اثر ضدمیکروبی اسانس بذر یره ( .)Bunium persicum Boissمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران،
دوره  ،21شماره  ،1صدحات.21-27 :
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.71-77 : صدحات،44  شماره،4  دوره.فصلنامه گیاهان دارویی
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.31-42 : صدحات،23  شماره،7  دوره،فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران
 ار یابی اثر ضدمیکروبی.)1336(  آریو شاهین، منصور و جعدری، محمدرضا؛ بیات، محمدحسین؛ پورمند، یزدی
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،23  دوره. مجله گیاهان دارویی و معطر ایرانin vitro  هموفیلوس آندلوانزا و مورکسال کاتارهالیس با روش،پنومونیه
477-433 : صدحات،4 شماره
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Abstract
Regarding the harmful effects of chemical foods preservatives on human body, it is crucial to find out
safe antimicrobials among essential oils and herbs. This study aimed to address the effects of different
essential oils on various bacterial species through a systematic review. A wide range of published papers
in national and international data bases have been searched for the relevant articles. For this reason, the
keywords used in searching were: "essential oils in food", "antimicrobial effect" and "vegetable oils".
Among 462 retrieved articles, 76 papers were selected for further reviewing based on their title and
abstracts. Based on results, the antimicrobial effects of different essential oils on pathogenic and spoilage
organisms were compared. Moreover, the most effective as well as the least effective essential oils on
microbial growth were identified. It was concluded that essential oils are more effective on gram positive
bacteria rather than gram negatives. Besides, it was evident that some essential oils negatively affected
the useful organisms such as lactobacilli.
Key words: Antimicrobial, Essential oils, Gram-negative, Gram-positive
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