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چکیده
در اين بررسي كه از نوع مطالعات مداخله ای بود ،اثر عصاره متانولي چوچاق ( )Eryngium Caeruleumو نعناع Mentha
 )Spicataدر غلظتهای  %5و %10بر باكتری استافيلوكوكوس اورئوس در پنيرسويا (توفو) كه به هرگرم آن 106سلول باكتری اضافه
شده بود ،در دمای15درجه سانتيگراد و در يك دوره زماني  15روزه مطالعه شد .عصاره متانولي از خيساندن گياهان خشك شده در
متانول  ۸5درصد تهيه شد و پنير سويا از انعقاد شيرسويا توسط سولفات كلسيم تهيه گرديد .نتايج حاصل از اين ارزيابي توسط روش
واريانس يك طرفه آناليز گرديد .در دمای  15درجه سانتيگراد ،استافيلوكوكوس اورئوس پـس از  15روز در هردو غلظت به كار برده شده
( 5و 10درصد ) از عصاره متانولي چوچاق ،كاهش  1و  2لگاريتمي و در هردو غلظت به كار برده شده ( 5و 10درصد ) از عصاره متانولي
نعناع ،كاهش  2و  4لگاريتمي را در پي داشت .به طور كلي نتايج به دست آمده در اين مطالعه نشان داد كه هر دو گياه نعناع و چوچاق
دارای خاصيت ضدباكتريايي روی استافيلوكوكوس اورئوس بودند و اين خاصيت در گياه نعناع بيشتراز گياه چوچاق بود.
واژگان کلیدی :چوچاق ( ،)Eryngium Caeruleumنعناع ( ،(Mentha Spicataاستافيلوكوكوس اورئوس ،عصاره متانولي،
پنيرسويا.

مقدمه
استافيلوكوكوس اورئوس يك كوكسي گرم مثبت و فاقد

گرايش عمومي به استفاده از داروهای گياهي و به طور

تحرک با قطر تقريبي  0/۸تا  1ميكرون ميباشد كه

كلي فرآوردههای طبيعي در جهان رو به افزايش است.

تجمعات نامنظم از سلول ها شبيه به خوشه انگور را به

مهمترين علل اين گرايش را ميتوان اثرات داروهای

وجود مي آورد.استافيلوكوكوس اورئوس از علل عمده

شيميايي و مقاومت به انواع آنتيبيوتيك در باكتریها از

عفونتهای بيمارستاني است و موجب طيف گسترده ای

يك طرف و ايجاد آلودگيهای زيست محيطي از سوی

از بيماریهای انسان شامل اندوكارديت ،مسموميت

ديگر دانست (قاسمي ; 1۳۸9 ،عباس والي و همكاران،

غذايي ،سندرم شوک سمي ،سپتي سمي ،عفونت

 .)1۳94بنابراين كاربرد يك روش كمكي و طبيعي برای

پوست ،عفونتهای بافت نرم و عفونتهای استخوان مي

مقابله با ميكروارگانيسم ها اهميت ويژه ای يافته است.

شود(El-Jakee et al., 2008; Khudor et al., .

يكي از اين روشها استفاده از عصارههای گياهي است

 (2012همچنين اين باكتری يكي از قابل توجه ترين

كه توجه بسياری از پژوهشگران را به خود معطوف

پاتوژنهای مسبب عفونت های داخل پستاني در

كرده است .نعناع گياهي از تيره ی دو لپه ای هاست كه

گاوهای شيری جهان است ).)El-Jakee et al., 2008

سردسته ی تيره نعناعيان مي باشد و جزو سبزی های

استافيلوكوكوس اورئوس به دليل توليد تركيبي از

خوراكي است .اين گياه گلهای ريز و آبي رنگ دارد و

فاكتورهای ايجادكننده حدت ،توكسين ،تهاجم و

قسمت

مقاومت در برابر آنتي بيوتيكها به عنوان يك پاتوژن

های مورد استفاده آن گل ،برگ و ساقه ی آن است

مهم محسوب ميشود ) .(Tasci et al., 2011امروزه

(پورفخاران و همكاران .)1۳90 ،نعناع گياهي است با
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اثر عصاره متانولي نعناع و چوچاق بر باكتری استافيلوكوكوس اورئوس در پنير سويا
ريشه هوايي و ساقه های مستقيم و چهارگوش ،و برگ

پنير سويا (توفو) يك محصول گياهي است و سالها

های آن به طول  ۳تا  5سانتي متر ،متقابل ،نيزه ای يا

است كه در كشورهای جنوب شرقي آسيا توليد ميشود

دوكي است ،حاشيهی آن دارای بريدگيهای عميقي

و از ارزش غذايي بااليي برخوردار است (قنبرزاده و

است ،بريدگيهای كناره آن نوک تيز است .كرک برگ

همكاران .)1۳۸9 ،حاوی مواد معدني از جمله سديم،

های نعناع كم است (زرگری ;1۳91 ،نظری .)1۳75 ،به

پتاسيم ،آهن و فسفر است و دارای ويتامينهای  Bو E

خوبي اثبات شده است كه اسانس يا عصاره از برخي از

مي باشد .اين محصول به علت نسبت باالی پروتئين به

گونه های نعناع دارای خواص آنتي اكسيداني است

چربي دارای كالری نسبتا كمي در مقايسه با پنير

(صمصام شريعت .)1۳۸5 ،مطابق بعضي گزارشها،

حاصل از شير گاو ميباشد ( قنبرزاده و همكاران،

عصاره اين گياه ،دارای خواص ضدقارچي و ضدسرطاني

 .) Lim et al., 1990 ; 1۳۸9پنير سويا فاقد

است .برخي از پژوهشگران ،خواص ضدانگلي و آنتي-

كلسترول و الكتوز است ،بنابراين برای افراد مبتال به

اكسيداني اين گونه نعناع را اثبات نموده اند و استفاده

عدم تحمل الكتوز و افرادی با كلسترول باال جايگزيني

از آن را برای پيشگيری از بيماریهای قلبي ـ عروقي و

مناسب است (اسپرن و همكارانLim et al., 1۳90 ،

سرطان پيشنهاد مي كنند (زارع بيدكي و همكاران،

;  .)1990با توجه به موارد ذكر شده و از آنجايي كه در

Eryngium

حال حاضر استفاده از عصارههای گياهي جهت حفظ

 caeruleumاز گونههای متعلق به تيره چتريان مي-

مـواد غذايي در برابر فساد توسط عوامل بيماریزا مورد

باشد كه به صورت نسبتا وسيعي در مناطق شمالي

توجه قرار گرفته است ،اثر اين عصاره گياهي بر اين دو

ايران يافت ميشود و برگ برخي از گونههای آن در

باكتری در يك ماده غذايي مثل پنيرسويا مورد بررسي

ساالد يا غذا و در طب سنتي استفاده ميشود (مرتضي

آزمايـشگاهي قـرار گرفت.

سمناني و همكارانKhoshbakht et al., 1۳۸2 ،

مواد و روش کار

;  .)2007چوچاق يك گياه خاردار است كه خارهای آن

برای انجام اين مطالعه مداخله ای از عصاره متانولي

اغلب به رنگ آبي آسماني يافت ميشود .گونه هايي از

نعناع و چوچاق استفاده شد .گياه نعناع از بازار اصفهان

اين جنس دارای اثر مدر ،اشتها آور ،ملين ،قاعده آور،

خريداری و چوچاق مورد نياز از ارتفاعات جواهرده در

معالج نفخ ،خلط آور ،ضدالتهاب ،درمان كننده ناراحتي-

شهرستان رامسر جمع آوری شد و به وسيله گروه گياه

های پوستي و بيماریهای كبدی موثر در رفع اختالالت

شناسي دانشكده علوم پايه دانشگاه شهركرد مورد تاييد

كليوی و اندامهای جنسي مي باشند (مرتضي سمناني و

قرار گرفت .بعد از تميز شدن به دور از نور خورشيد

همكاران .)1۳۸2 ،تركيبات عمده موجود در گياه

خشك شدند .گياهان خشك شده در متانول ٪۸5

چوچاق شامل ليمونن  ، ٪52/1بتا -سزكوئي فالندرن

خيسانده شدند و به مدت  24ساعت روی شيكر در

 ، ٪۸/1آلفاـ پينن  ، ٪5/5دلتا-2-كارن  ٪5/۳مي باشد

دمای آزمايشگاه قرار گرفتند .پس از اين مدت مخلوط

(مرتضي سمناني و همكاران .)1۳۸2 ،محصوالت سويا

حاصل توسط كاغذ صافي واتمن ( 0/2ميكرون) دو بار

منابع مهم ايزو فالونها محسوب ميشوند .اين تركيبات

فيلترشد .عصارههای فيلتر شده در دمای  ۳7درجه

اثر مفيدی روی سالمتي انسان دارند و به ويژه باعث

سانتيگراد قرار گرفت تا متانول آن به صورت كامل

جلوگيری از بروز سرطان و بيماری های قلبي -عروقي

حذف گردد .در نهايت عصاره گياهان پس از خشك

ميشوند و نشانههای يائسگي نظير گرگرفتگي و تحليل

شدن جمع آوری و در يخچال نگهداری شد .برای تهيه

استخوان را كاهش ميدهند (.)Dwyer et al., 1994

پنير سويا از شير سويای توليد شده به روش خيساندن

 .)1۳9۳گياه چوچاق با نام علمي
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مجله میکروب شناسی مواد غذا ئی
استفاده شد .برای اين منظور ميزان  1۳9گرم لوبيای

طرفه و دو روش  Tukeyو  Dunnettدر سطح

سويا در آب به ميزان  6برابر وزن سويا خيسانده شد و

احتمال(  )P<0/05مورد تجزيه و تحليل آماری قرار

به مدت  9ساعت در دمای 22-20درجه سانتيگراد قرار

گرفت.

گرفت .سپس لوبيای خيس شده با  625سي سي آب

نتایج

به مدت  4دقيقه ساييده شد .در نهايت محلول آبكي از

تاثير عصاره چوچاق در غلظت های  ٪5و ٪10بر

پارچه چيت عبور داده شد تا شير سويای صاف شده به

باكتری استافيلوكوكوس اورئوس در دمای  15درجه

دست آيد .پنير سويای مورد نياز از انعقاد شير سويای

سانتيگراد در جدول  1و نمودارهای های  1،2و ۳قابل

جوشانده شده و مخلوط كردن آن با ميزان  2درصد

مشاهده است .در نمونهی تيمار شده با عصاره  5درصد

وزن خشك سويا از سولفات كلسيم تهيه گرديد ( Cai

تعداد باكتری از روز صفر تا روز  ۳به ميزان  1لگاريتم

) .et al., 1997سپس در دمای  70درجه سانتيگراد به

افزايش داشت و بعد از آن از روز  ۳تا روز 9به ميزان 2

مدت  10دقيقه پاستوريزه شد .پنير تهيه شده هموژن

لگاريتم كاهش يافت .سپس از روز  9تا روز  12دوباره

شد و ميزان  20سي سي از آن درون بشرهای استريل

 1لگاريتم افزايش يافت و مجددا از روز  12تا روز 15

ريخته شد .سپس  107 CFU/gاز باكتری

تعداد باكتری به ميزان  1لگاريتم كاهش يافت .در

استافيلوكوكوس اورئوس كه سوش استاندارد ATCC

نمونه كنترل  1كه شامل آب نمك  +عصاره  5درصد

 6538بود و از موسسه واكسن وسرم سازی رازی تهيه

چوچاق +استافيلوكوكوس اورئوس) تعداد باكتری از روز

گرديده بود را به هر كدام از بشرهای مورد آزمايش

صفر تا روز  ۳تقريبا ثابت ماند و سپس از روز  ۳تا روز

اضافه گرديد تا تعداد باكتری به ازای هر سي سي از

 6نتوانستيم باكتری جدا كنيم .در نمونه كنترل( ۳پنير

پنير سويا به 106CFU/gعدد برسد .عصاره متانولي

و استافيلوكوكوس اورئوس) تعداد باكتری از روز صفر تا

نعناع و چوچاق پس از رقيق شدن با آب مقطر استريل،

روز  6با افزايش  2لگاريتم همراه بود و پس از آن تا روز

در دو غلظت  ٪5و  ٪10به نمونههای مورد مطالعه

 15تقريبا ثابت باقي ماند .آناليز دادهها نشان داد كه

اضافه گرديد .همچنين جهت جلوگيری از رشد كپك به

بين نمونه مورد بررسي و كنترل( ۳پنير و

نمونههای تيمار شده و همچنين به گروههای كنترل

استافيلوكوكوس اورئوس) از لحاظ آماری تفاوت معني

ميزان  ٪6نمك افزوده شد .برای هرگروه از غلظتها 2

داری وجود نداشت ( )P>0.05ولي بين دو گروه كنترل

كنترل درنظرگرفته شد .يك گروه از كنترلها شامل

 1و ۳از لحاظ آماری تفاوت معني داری وجود داشت.

پنيرسويا و باكتری استافيلوكوكوس اورئوس بدون

)( )P<0.05نمودار .)1در نمونه ی تيمارشده با عصاره

عصاره بود و گروه ديگر شامل آب مقطر و باكتری

 10درصد چوچاق تعداد باكتری از روز صفرتا روز۳

استافيلوكوكوس اورئوس و عصاره مورد نظر بود.

ثابت باقي ماند و بعدار آن تا روز  6به ميزان  1لگاريتم

بشرهای مورد مطالعه دردمای 15درجه سانتيگراد

كاهش يافت و تا روز  9تقريبا ثابت باقي ماند .سپس از

روزهای

روز  9تا  12به ميزان  1لگاريتم كاهش داشت و تا روز

 15،12،9،6،0۳و روی محيط كشت پليت كانت آگار

 15ثابت باقي ماند .در نمونه كنترل ( 2آب نمك+

()Plate Count Agarساخت شركت QUELAB

عصاره 10درصد چوچاق +استافيلوكوكوس اورئوس)

انجام گرفت .برای هرگروه سه تكرار در نظرگرفته شد.

تعداد باكتری از روز صفر تا روز  ۳تقريبا ثابت با كاهش

ميانگين نتايج حاصل از  ۳تكرار هر گروه با استفاده از

كمي همراه بود و پس از آن تا روز  6باكتری جدا

نرم افزار  Sigma stat 2.1و روش آناليز واريانس يك

نگرديد .آناليز دادهها مشخص كرد كه بين نمونه

قرارگرفتند و

شمارش باكتریها

در
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اثر عصاره متانولي نعناع و چوچاق بر باكتری استافيلوكوكوس اورئوس در پنير سويا
تيمارشده با عصاره  10درصد و گروه كنترل ۳از لحاظ

های تمار شده با عصاره  5و 10درصد چوچاق از لحاظ

آماری تفاوت معنيداری وجود داشت (.)P<0.05

آماری تفاوت معني داری وجود داشت (.)P<0.05

همچنين بين دو گروه شاهد 2و  ۳نيز تفاوت معني
داری وجود داشت (( )P<0.05نمودار  .)2بين نمونه
جدول -1اثرغلظت های  5و ٪10عصاره ی چوچاق بر باكتری استافيلوكوكوس اورئوس در دمای  15درجه سانتيگراد ( تعداد باكتری برحسب
CFU/gو زمان برحسب روز )
پنير+عصاره چوچاق٪5
نمونه

پنير+عصاره

+استافيلوكوكوس

كنترل1

اورئوس

چوچاق٪10

كنترل2

+استافيلوكوكوس

كنترل۳

اورئوس
PCA

روز

۳/14۳×10

1/7۸×10

۳

7

2/92×10

5

1/55×10

6

6

9

0

6

PCA
5

PCA
5

PCA

6×10

5

5/51×10

5

1/75×10

5

1/۸2×10

1/65×10

0

4

2/5۳×10

0

۸/۸4×105

0

1/62×104

0

12

6

0

۳

7/7۳×10

0

15

5

۳

4/9۳×10

1/15×10

0

6/40×10

PCA
5

4/20×10

6

1/67×10

7

9/20×107
7

2/۳6×10
1/60×10
7

0

۳×10

كنترل :1آب+عصاره چوچاق  +٪5استافيلوكوكوس اورئوس ،كنترل : 2آب+عصاره چوچاق +٪10استافيلوكوكوس اورئوس،
كنترل : ۳پنير +استافيلوكوكوس اورئوس

9

تعداد باكتری (ميانگين لگاريتم)10

%5
contr
ol 1
contr
ol 2
15

12

9

زمان(روز)

6

3

8
7
6
5
4
3
2
1
0

0

نمودار -1اثرغلظت  ٪5عصاره متانولي چوچاق بر استافيلوكوكوس اورئوس در پنير سويا در 15درجه سانتيگراد

كنترل  :1آب  +عصاره چوچاق  + ٪5استافيلوكوكوس اورئوس كنترل :2پنير +استافيلوكوكوس اورئوس
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تعدادباكتری (ميانگين لگاريتم)10

%10
control 1
control 2
15

9

12

3

6

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

0

زمان(روز)
نمودار -2اثرغلظت  ٪10عصاره متانولي چوچاق بر استافيلوكوكوس اورئوس در پنير سويا در15درجه سانتيگراد

كنترل  :1آب +عصاره چوچاق  +٪10استافيلوكوكوس اورئوس ،كنترل :2پنير +استافلوكوكوس اورئوس
جدول -2اثرغلظت های  5و  ٪10عصاره ی نعناع بر باكتری استافيلوكوكوس اورئوس در دمای  15درجه سانتيگراد ( تعداد باكتری بر حسب
CFU/gو زمان برحسب روز )
پنير +عصاره نعناع٪10

پنير +عصاره نعناع٪5
نمونه

+استافيلوكوكوس اورئوس

كنترل1

+استافيلوكوكوس اورئوس

روز

PCA

PCA

PCA

0

6

۳

5

6

6
5

9

1/57×10
7/06×10

1/09×10

6

4/0۳×10
0
0

2/00۳×10

0

12

4

0

15

4

۳/57×10
2/61×10

6

0

6

۳/07×10

5

2/۸۳×10

4

2/۸0×10

۳

2/2۳×10

2

1/2۳×10

2

4/70×10

كنترل2

كنترل۳

PCA

PCA

1/011×10

5

۳

6

4/0× 10
0
0
0
0

۳/۳6×10

9/5۸×10

7

۳/۳5×10

7

۸/25×10

7

2/۸5×10

7

6/۳5×10

كنترل : 1آب نمك+عصاره نعناع +٪5استافيلوكوكوس اورئوس .كنترل :2آب نمك+عصاره نعناع +٪10استافيلوكوكوس اورئوس .كنترل :۳پنير+

استافيلوكوكوس اورئوس

اثر ضد باكتريايي غلظت  5و  ٪10عصاره نعناع بر

تيمارشده با غلظت 10درصد نعناع تعداد باكتری از روز

استافيلوكوكوس اورئوس در پنير سويا در دمای 15

صفر تا روز  15بصورت متوالي  4لگاريتم كاهش يافت.

درجه سانتيگراد:همانطور كه جدول زير نشان مي دهد

در گروه كنترل ( 2آب نمك +عصاره 10درصد نعناع+

عصاره  5درصد نعناع از روز صفر تا روز  ۳باعث كاهش

استافيلوكوكوس اورئوس) تعداد باكتری از روز صفرتا ۳

 1لگاريتم در تعداد باكتری شد و سپس از روز  ۳تا 6

به ميزان  ۳لگاريتم كاهش يافت و بعد از آن نتوانستيم

تعداد باكتری  1لگاريتم افزايش يافت .سپس از روز  6تا

باكتری جدا كنيم .در گروه كنترل( ۳پنير+

 12تعداد باكتری  2لگاريتم كاهش يافت و از روز 12

استافيلوكوكوس اورئوس) تعداد باكتری از روز صفر تا 6

تا  15تقريبا ثابت باقي ماند .در گروه كنترل( 1آب

به ميزان  2لگاريتم افزايش يافت و پس از آن تا روز 15

نمك +عصاره 5درصد نعناع +استافيلوكوكوس اورئوس)

تقريبا ثابت ماند .آناليز صورت گرفته نشان داد كه بين

از روز صفر تا  ۳نتوانستيم باكتری جداكنيم .در گروه

گروه تيمارشده و كنترل ۳از لحاظ آماری تفاوت معني
29
سال سوم /شماره  /3پائیز - 95صفحات 25تا 36

اثر عصاره متانولي نعناع و چوچاق بر باكتری استافيلوكوكوس اورئوس در پنير سويا
داری وجود داشت ( .)p>0.05همچنين بين دو گروه

همچنين بين هر دو گروه كنترل نيز تفاوت معني داری

كنترل 1و ۳نيز تفاوت معني داری وجود داشت

وجود داشت( ( .)p>0.05نمودار  .)5مقايسه بين

(( )p>0.05نمودار .)4همچنين آناليز انجام گرفته بين

دوگروه تيمارشده با يكديگر (غلظت 5و 10درصد) از

گروه تيمارشده با عصاره  10درصد نعناع و كنترل 2از

لحاظ آماری تفاوت معني داری نشان نداد (.)p<0.05

لحاظ آماری تفاوت معني داری را نشان داد (.)p>0.05

9
8

6

%5

5

control 1

4

control 2

3
2
1

تعدادباكتری(ميانگين لگاريتم)10

7

0
15

12

6

9

3

0

زمان(روز)
نمودار-4اثرغلظت  ٪5عصاره متانولي نعناع بر استافيلوكوكوس اورئوس در پنير سويا در 15درجه سانتيگراد.

كنترل  : 1آب نمك +عصاره نعناع  +٪5استافيلوكوكوس اورئوس .كنترل : 2پنير +استافيلوكوكوس اورئوس

9
8

تعدادباكتری (ميانگين لگارينم )10

7
6

%10

5

control
1
control
2

4
3
2
1
0
15

12

9

6

زمان(روز)

3

0

نمودار -5اثرغلظت  ٪10عصاره متانولي نعناع بر استافيلوكوكوس اورئوس در پنير سويا در15درجه سانتيگراد

كنترل  : 1آب نمك +عصاره نعناع  +٪10استافيلوكوكوس اورئوس .كنترل :2پنير +استافيلوكوكوس اورئوس

بحث
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امروزه روش های متنوعي برای كنترل عوامل بيماری

در ضمن اين اثر در غلظت  10درصد عصاره مورد

زای غذازاد به كار گرفته شده است .يكي از اين روش ها

بررسي بيشتر از غلظت  5درصد عصاره بود ولي از لحاظ

افزودن برخي از افزودنيهاست اما با توجه به تنوع

آماری تفاوت معني داری وجود نداشت (.)p<0.05

ژنتيكي ايجاد شده در عوامل بيماری زای ميكروبي و

همچنين اثر ضدباكتريايي عصاره نعناع بر باكتری

پيدايش سويه های مقاوم و همچنين عوارض جانبي

استافيلوكوكوس اورئوس نسبت به اثر گياه چوچاق

ناشي از مصرف بسياری از اين افزودنيها ،جايگزين

بيشتر بود .طباطبائي يزدی و همكاران ()1۳9۳

كردن آن ها توسط مواد و روشهای ديگر از اهميت

تحقيقي در رابطه با اثر عصاره گياهان تيره نعناع

ويژه ای برخوردار بوده و سبب انجام تحقيقات زيادی

(آويشن ،نعناع و كاكوتي) در جلوگيری از رشد

در زمينه يافتن مواد افزودني گياهي بدون عوارض

استافيلوكوكوس اورئوس و ژئوتريكوم كانديدوم انجام

جانبي شده است .فعاليت ضدميكروبي عصارههای

دادند .اين بررسي در نمونههای دوغ صنعتي استان

گياهي به دليل وجود تركيبات فنوليك يا ديگر

خراسان رضوی با استفاده از روش سطح پاسخ انجام

تركيبات هيدروفيليك در آن ها ميباشد (Dorman (.

گرفت .برای اين منظور  ۳سطح غلظت از هر عصاره (،0

 .and Deans, 2000بطور كلي تركيبات فعال ضد-

 0/15و )v/v 0/075مورد بررسي قرار گرفت .پس از

ميكروبي اسانس ها ،ترپنها نظير اوژنول ،تيمول و

بررسي و مقايسه نتايج اثر عصاره در جلوگيری از رشد

كارواكرول مي باشند كه ماهيت فنولي دارند .بهويژه

استافيلوكوكوس اورئوس و ژئوتريكوم كانديدوم در

خاصيت ضدميكروبي اسانس گياه نعناع كه در محيط

نمونههای دوغ مشخص كرد كه عصاره گياهان تيره

براث و مدل سيستمهای غذايي توسط( Sivropoulou

نعناع به ميزان بيشتری بر كاهش جمعيت

 ( Tassou et al., 1995; et al.,1995بررسي شد و

استافيلوكوكوس تاًثير داشت ،فرمول بهينه عصارهها

نشان داده شد كه اين خاصيت بعلت وجود منتول

برای كاهش يا كينتيك مرگ باكتری پاتوژن با غلظت

)(mentholو كتونها نظير پولگون )(pulegone

عصاره آويشن ) 0/14٪ (v/vو عصاره نعناع)(v/v

،ايزومنتون ) ،(isomenthoneپيپريتون )(piperitone

 0/11٪و عصاره كاكوتي) ٪0 (v/vميزان تلقيح بدست

،كاروون

)(carvone

و

آمده كه در اين شرايط بيشترين ميزان كاهش جمعيت

دهيدروكاروون

) (dehydrocarvoneمي باشد .بررسيهای پيشين

استافيلوكوكوس اورئوس در  24ساعت  2/۸4عدد

نشان داده اند كه در مورد بسياری از اسانس های

لگاريتمي گزارش شده و در  14روز  1/6۳عددلگاريتمي

گياهان تيره نعناع ،تيمول ،منتول ،كارواكرول،در

ميباشد (طباطبايي يزدی و همكارانTassou.)1۳94 ،

مواردی پاراسيمن مهمترين اجزاء موثر در فعاليت ضد-

و همكاران ( )1995مطالعه ای روی اثر نعناع بر

ميكروبي اسانس ميباشند و همچنين مشخص شده

باكتریهای

سالمونال

است كه با افزايش درصد اين تركيبات در اسانس،

انتريتيديس در دو دمای  4و 10درجه سانتيگراد انجام

ميزان فعاليت ضدميكروبي نيز افزايش مييابد

دادند .طبق اين مطالعه سالمونال در ماده غذايي

( .)Beuchat et al., 1998با توجه به نتايج به دست

موردنظر ) (tzatzikiدر غلظتهای  ٪1/5 ،٪1و ٪2

آمده از ارزيابي اثر ضدباكتريايي عصاره متانولي گياه

) (v/wاز عصاره نعناع به ميزان  d ۳،4،6از بين رفت.

نعناع بر باكتری استافيلوكوكوس اورئوس در پنير سويا

ليستريا مونوسيتوژنز در تمام طول مدت آزمايش زنده

ميتوان نتيجه گرفت كه عصاره متانولي گياه نعناع

باقي ماندند و كاهش خيلي كمي مشاهده شد

دارای اثر ضدباكتريايي روی باكتری مورد آزمايش بود.

( .)Tassou et al., 1995در مطالعه ای كه در سال

ليستريا

مونوسيتوژنز

و
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اثر عصاره متانولي نعناع و چوچاق بر باكتری استافيلوكوكوس اورئوس در پنير سويا
1995روی اسانس روغني نعناع گرفت ،از دو گونه نعناع

داشت .اما از لحاظ آماری ،اختالف معني داری بين

) (M.Spicataو ) (M.Pulegiumاستفاده شد .اين

ميانگين  MBCاين اسانس در بين باكتریها مشاهده

بررسي روی هشت گونه از باكتری های گرم مثبت و

نشد )( (P>0.05زارع بيدكي و همكاران)1۳9۳ ،

گرم منفي انجام گرفت .اسانس اين دو گونه از نعناع در

مطالعات اندكي روی گياه چوچاق انجام گرفته است كه

باالترين غلظت)  (0/01اثر باكتری كشي بيشتری نشان

ممكن است به دليل بومي و ناشناخته بودن اين گياه

داد و غلظت های پايين تر ( )0/001باعث كاهش

باشد .اكثر مطالعات انجام شده روی اين گياه و

وابسته به دوز در ميزان رشد باكتريايي ميشود

همچنين ساير گونه های مختلف ارينجيوم شامل آناليز

( .)Sivropoulou et al., 1995در مطالعه انجام گرفته

تركيبات موجود در اسانس اين گياهان ميباشد .مرتضي

توسط ما نيز مشخص شد كه هر دو عصاره در غلظت

سمناني و همكاران( )1۳۸2طي مطالعه ای به بررسي و

بيشتر ( )٪10اثر ضدباكتريايي بيشتری نسبت به

آناليز تركيبات گياه چوچاق پرداختند .نتايج حاصل از

غلظت  ٪5داشتند .موسوی و همكاران ( )201۳در

اين تحقيق منجر به شناسايي  12تركيب در گياه

تحقيقي به بررسي اثر ضدميكروبي نعناع بر باكتری

چوچاق شد .از بين اين تركيبات ليمونن ( ،)٪52/1بتا-

ليستريا مونوسيتوژنز در پنير ليقوان پرداختند .در اين

سزكوئي فالندرن( ،)٪۸/1آلفا -پينن ( )٪5/5و دلتا-2-

مطالعه از دو غلظت  2و  ٪2/5عصاره ی نعناع در شير

كارن ( )٪5/۳تركيبات عمده گياه چوچاق را تشكيل

خام ميش استفاده شد .نمونه برداری پس از  60روز

ميدهد( .مرتضي سمناني و همكاران  .)1۳۸2،صفری و

انجام گرفت و نتايج نشان داد كه عصاره ی نعناع در

همكاران ( )1۳94طي مطالعه ای به بررسي اثر ضد-

تمامي غلظتها در برابر ليستريا موثر است و تغيير

باكتريايي اسانس چند گونه از گياهان بومي كشور عليه

معناداری بين غلظت  2و  ٪2/5عصاره وجود ندارد.

باكتری استرپتوكوكوس اينيايي پرداختند .اين مطالعه

همچنين مطالعات نشان داد كه تاثير عصاره روی

روی اسانس گياهان آويشن شيرازی ،زيره سياه،

ليستريا در دمای  14درجه سانتيگراد بيشتر از  4درجه

اناريجه ،سير وزولنگ انجام شد .زولنگ( Eryngium

بود .)Moosavy et al., 2013( .زارع بيدكي و

 )campestreيك گونه از خانواده  Eryngiumمي

همكاران ( )1۳9۳طي مطالعهای به بررسي اثر ضد-

باشد .نتايج اندازه گيری قطر هاله مهاری نشان داد كه

باكتريايي نعناع سبز بر هشت گونه باكتری بيماریزای

قطر هاله مهاری استرپتومايسين  16/9±0/4ميلي متر

دستگاه گوارش پرداخته شد .هدف از انجام اين تحقيق،

و اسانس زولنگ1۸/5 ± 0/7 ،ميلي متر تعيين شد .در

بررسي اثر ضدباكتريايي اسانس اين گونه خاص نعناع،

واقع اندازه هاله ی عدم رشد اين باكتری تحت تاثير

بر روی  ۸سويه استاندارد باكتريايي شامل:

اسانس زولنگ در سطح نزديك به استرپتومايسين بود و

اشريشياكلي ،باسيلوس سرئوس ،كلبسيال پنومونيه،

اختالف معناداری بين آنها مشاهده نشد( .)p> 0.05در

سودوموناس آيروژينوزا ،استافيلوكوكوس اورئوس ،شيگال

مطالعه حاضر مقادير  MICاسانس زولنگ برای

فلكسينری و دو گونه سالمونال بود .بر اساس نتايج به

استرپتوكوكوس اينيايي  0/5ميكروگرم بر ميلي ليتر به

دست آمده ،ميانگين  MICاسانس نعناع در بين باكتری

دست آمد (صفری و همكاران .)1۳94 ،در مطالعه ای

های مورد آزمايش ،تفاوت معني داری داشت

كه در سال  2007انجام شد به بررسي و آناليز تركيبات

) .(P<0.05به طوريكه بيشترين حساسيت نسبت به

دو گونه از جنس  Eryngiumپرداختند .اين دو گونه

اين اسانس ،در باسيلوس سرئوس و كمترين حساسيت

شامل  E.serbicumو  E palmatumبودند .تركيبات

در كلبسيال پنومونيه و استافيلوكوكوس اورئوس وجود

اصلي  E.serbicumشامل (germacrene D )٪19/7
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مجله میکروب شناسی مواد غذا ئی
spathulenol )٪6/9( ،و ( β-elemene )٪10مي

ميتوان نتيجه گرفت كه عصاره الكلي چوچاق دارای اثر

باشند .تركيبات اصلي  E.palmatumشامل ()٪21/۳

ضد باكتريايي روی باكتری مورد آزمايش بود كه اين

)٪16( ،spathulenol )٪16( ، sesquicineole

اثر در غلظت10درصد عصاره مورد بررسي بيشتر از

 caryophyllene oxideو ( sabinene )٪5/5بود(.

غلظت  5درصد عصاره بود كه از لحاظ آماری تفاوت

.)Capetanos et al., 2007

معنيداری داشت  )P<0.05(.هر چند طعم و مزه پنير

كاپلي و همكاران ( )2000پژوهشي انجام دادند كه

توليد شده با غلظت  10درصد چوچاق شايد مطلوب

فعاليت ضدالتهابي و ضددردی گونههای  Eryngiumرا

ذائقه همه نباشد اما در ناحيه شمال كشور با شناختي

نشان داد .عصاره به دست آمده از هر دو قسمتهای

كه مردم ناحيه از اين گياه دارند و در مواد غذايي

هوايي و يا ريشه های هشت گونه در حال رشد

مختلف از آن استفاده مي كنند ،قابل مصرف است .در

 Eryngiumدرتركيه (E. ، Eryngium Campestre

آناليز تركيبات گياه چوچاق كه توسط مرتضي سمناني

E.

و همكاران ( )1۳۸2انجام گرفت ،مشخص شد كه حدود

 ،E. Kotschyi E.Maritimum ،Isauricumو E.

 71درصد تركيبات چوچاق را مونوترپنوئيدها12/6 ،

 )Trisectumفعاليت ضد التهابي و ضد دردی را نشان

درصد را سزكوئي ترپنوئيدها و  0/6درصد را دی

داد .)Kupeli et al., 2000) .در سال  1997تحقيق

ترپنوئيدها تشكيل ميدهند كه با توجه به اين مطلب

ديگری خواص ضدالتهابي و ضددرد برگ گياه

ميتوان احتمال داد كه اثر ضدميكروبي اين گياه به

 Eryngium Foetidum L.نشان دادSaenz et ( .

دليل وجود اين تركيبات بخصوص سزكوئي ترپنوئيد ها

 .)al., 1997در اين مطالعه انجام شده توسط ما به

ميباشد بنابراين با توجه به اين نكته كه مطالعهی

بررسي اثر ضد باكتريايي گياه چوچاق پرداخته شد .با

چنداني در رابطه با اثر ضد باكتريايي اين گياه انجام

توجه به نتايج به دست آمده از ارزيابي اثر ضدباكتريايي

نگرفته است پيشنهاد ميشود مطالعات بيشتری دراين

عصاره الكلي گياه چوچاق بر باكتری استافيلوكوكوس

باره و در جهت تاييد و يا رد نتايج حاصل توسط ما

اورئوس در پنير سويا در دمای  15درجه سانتيگراد

انجام گيرد.

،E. Falcatum ،E. Davisii،Creticum

منابع
گوارش .مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند ،دوره

 .1اسپرن ،ويدا ،.قنبرزاده ،بابك ،.حسيني ،سيدابراهيم.

 ،21شماره ،۳صفحه .274-2۸2

( .)1۳90مطالعه اثر هيدروكلوئيد كاراگينان و

 .4زرگری ،علي .)1۳91( .گياهان دارويي .چاپ اول،

منعقدكنندههای گلوكونودلتاالكتون و كلريد كلسيم بر

انتشارات تالش ،صفحه .567

ويژگيهای رئولوژيكي فيزيكي و حسي پنير سويا .علوم

 .5صفری ،رضا ،.عادل ،ميالد ،.منجي ،هادی ،.رياحي

تغذيه و صنايع غذايي ايران ،سال ششم ،شماره ،1

چليچه ،حسين ،.نعمت الهي ،امين .)1۳94( .بررسي

صفحه .۸1-90
 .2پورفخاران ،محمد ،.نوری آق قلعه ،مرضيه.)1۳90( .

اثرات ضد باكتريايي برخي از اسانسهای گياهان بومي

راهنمای جامع گياهان دارويي .جلد دوم ،چاپ اول،

كشور عليه باكتری  Streptococcus iniaeدر شرايط

انتشارات ابتكار دانش ،صفحه .14۳

آزمايشگاهي .بوم شناسي آبزيان ،دوره  ،14شماره،4
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سبز بر هشت گونه باكتری بيماریزای مهم دستگاه
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Abstract
In this interventional investigation, the effect of methanol extract of Eryngium Caeruleum and
Mentha Spicata (5% and 10% v/w) on Staphylococcus aureus in soy cheese at 106 cfu/ml at
15˚C for a period of 15 days was studied. Methanol extract of Eryngium caeruleum and
Mentha Spicata was prepared by soaking dried plants in 85% methanol. Soy cheese was made
through coagulating of soy milk by calcium sulfate. Results were analyzed by one-way
variance, ANOVA. In 15˚C, Staphylococcus aureus was faced with reduction in both
concentrations (5% and 10% v/w) of methanol extract of E. caeruleum i.e. 1 and 2 log, and in
both concentrations (5% and 10% v/w) of methanol extract of M. Spicata i.e. 2 and 4 log,
respectively. The antibacterial effect of 10% extract of both of the plants on Staphylococcus
aureus was more than 5% extract. Generally, results suggested that Eryngium caeruleum and
Mentha Spicata have antibacterial effect, on Staphylococcus aureus.
Keywords: Eryngium Caeruleum, Mentha Spicata, Staphylococcus aureus, methanolic extract,

soy cheese.
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