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چکیده
هدف از این مطالعه ارزیابی فعالیت آنتیاکسیدانی و ضدمیکربی اسانس و عصاره گیاه نعناع
 Mentha longifolia hudsonمیباشد .میزان ترکیبات فنولیک در عصاره  4/5g/ 011gمعادل اسید گالیک به دست
آمد 45 .ترکیب در آنالیز  GC-MSاسانس شناسایی شد که سیس پیپریتون اپوکسید ،پولگون و پیپریتنون اکسید
ترکیبات اصلی آن را تشکیل میدادند .فعالیت آنتیاکسیدانی اسانس و عصاره نعناع به روش ارزیابی بتا-کاروتن /اسید
لینولئیک و ارزیابی -2،2دی فنیل -0-پیکریل هیدرازیل ( )DPPHو فعالیت ضدمیکربی توسط روش ارزیابی دیسک-
دیفوزیون و اندازهگیری حداقل غلظت الزم برای بازداری رشد اندازه گیری شد .اسانس نعناع فعالیت ضدمیکربی قابل
توجهی در برابر باکتریهای مورد آزمایش نشان داد ،در حالی که عصاره متانولی تقریبا غیرفعال بود .از سوی دیگر
عصاره متانولی نعناع فعالیت آنتی اکسیدانی بیشتری نسبت به اسانس نعناع در بازداری سیستم رادیکال آزاد DPPHو
بتا-کاروتن/لینولئیک اسید نشان داده است .عصاره متانولی نعناع ،باعث کاهش پایداری رادیکال آزاد  DPPHبا غلظتی از
عصاره که  %51بازداری را نشان میدهد ( )IC50معادل  55/3 µg/mlشد .در حالی که  IC50اسانس معادل µg/ml
 01631بود .در مقایسه با بوتیل هیدروکسی تولوئن ( )BHTکه یک آنتیاکسیدان سنتزی است ،اسانس و عصاره متانولی
نعناع فعالیت آنتیاکسیدانی ضعیفتری نشان دادند .در سیستم بتا-کاروتن /اسید لینولئیک  ،اسانس و عصاره نعناع ،قادر
به بازداری اکسیداسیون اسید لینولئیک نبودند و در غلظت  2mg/mlهر کدام به ترتیب  %24و  %36بازداری نشان دادند
که بسیار پائینتر از فعالیت آنتیاکسیدانی  BHTبود.
واژههای کلیدی :فعالیت آنتیاکسیدانی ،فعالیت ضدمیکربی ،نعناع
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Abstract
This study was designed to evaluate antimicrobial and antioxidant activities of the essential oil and
methanol extract from Mentha longifolia hudson. Total phenolic constituent of the extract was
4.5 g/100 g as gallic acid equivalent. GC–MS analysis of the oil resulted in the identification of 45
constituents, cis-piperitone epoxide, pulegone and piperitenone oxide being the main components.
Antioxidant activity was evaluated through 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) assay and βcarotene/linoleic acid assay. The essential oil and methanol extract were individually tested by discdiffusion assay and evaluating minimum inhibition concentration against a number of bacteria. The
essential oil showed strong antimicrobial activity against bacteria tested whereas the methanol
extract almost remained inactive. In contrast, the extract showed much better activity than the
essential oil in antioxidant activity assays employed, e.g. in the inhibition of free radical 2,2diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) and β-carotene/linoleic acid systems. In the former, the extract
was able to reduce the stable free radical DPPH with an IC50 of 55.3 μg/ml while that of the oils
was 10630 μg/ml. When compared to BHT, a synthetic antioxidant, both showed weaker
antioxidative potential. Similarly, in β-carotene/linoleic acid assay, these samples were not
effectively able to inhibit the linoleic acid oxidation; exhibiting only 24% and 36% inhibitions at
2 mg/ml, respectively; both were far below than that of BHT.
Keywords: Antimicrobial activity, Antioxidant activity, Mentha longifolia hudson

نعناع به عنوان چای یا افزودنی در مخلوطهای

مقدمه

ادویه جات برای کاربرد در بسیاری از مواد غذایی جهت

25  شامل بیش ازMentha L. (Lamiaceae) جنس

ایجاد آروما و طعم به کار میرود (کوتاری و سینگ

گونه است که در نقاط مرطوب و در اکثر نواحی آب و

 نعناع در، عالوه بر این.)2112 ؛ مورنو و همکاران0115

 استرالیا و افریقای جنوبی میروید، اوراسیا،هوایی آسیا

 بیاشتهایی و، برونشیت،طب سنتی جهت درمان تهوع

M.

ناراحتیهای کبدی به علت دارا بودن خاصیت

M.  وM. arvensis L. piperita L. (peppermint)

 ضد اسپاسم و محرک، ضد قی، بادشکن،ضدالتهابی

 جهت تولید اسانس که درspicata L. (spearmint)

بودن و بسیاری ویژگیهای دیگر به کار میرود (کوآن

 به عنوان طعم دهنده به کار،صنعت قنادی و عرقیات

؛ مورنو و همکاران2112 ؛ ایسکان و همکاران0111

 در سراسر دنیا کشت،میرود یا مصارف دارویی دارد

 فعالیت آنتیاکسیدانی و ضدمیکربی اسانس یا.)2112

؛ ایسکان و همکاران0114 میشود (لین و همکاران

مانند

 گل و ساقه گیاه، برگ.)2112 ؛ مورنو و همکاران2112

نعناع

گونههای

از

عصارههای بعضی

 سه گونه نعناع شامل.)0111 (النگ و کورتو
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،M.arvensis ،piperita

M. spicata, M.

M.

 M. suaveolens ،rotundifoliaو  M.pulegiumاثبات
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گونه longifolia hudsonجمع آوری شده از بابل،
منطقه شمال ایران ،در شرایط آزمایشگاهی میباشد.

شده است (اکونومو و همکاران 0110؛ دفررا و همکاران
211؛ کوآر

و همکاران  .)2112در سالهای اخیر،

مقاومت دارویی و شیمیایی در میکروارگانیسمهای

مواد و روشها
مواد گیاهی

بیماریزای انسان و دام به وجود آمده است که علت آن

گیاه نعناع در مرحله گل دهی از روستاهای اطراف

استفاده از ترکیبات شیمیایی و داروهای ضدمیکربی

بابل ،شمال ایران ،جمع آوری شد و گونه گیاه توسط

تجاری در درمان بیماری های عفونی میباشد (دیویس

بخش فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی مازندران،

0114؛ سرویس  .)0111افزودن آنتیاکسیدانها برای

ایران ،تائید شد .برگهای گیاه از ساقه جدا و در سایه

جلوگیری از آغاز و پیشرفت فساد اکسیداتیو و افزایش

خشک و در آسیاب با مش  2mmخرد شد.

عمر نگهداری مواد غذایی حاوی چربی ضروری است.

تهیه اسانس

بوتیل

اسانس مواد گیاهی خشک و خردشده نعناع به روش

آنتیاکسیدانهای

هیدروکسی

تقطیر با بخار با استفاده از دستگاه کلونجر 0مطابق

تولوئن ) (BHTو ترت بوتیل هیدروکینون ) (TBHQبه

دستورالعمل یوروپین فارماکوپیا 2به مدت  3ساعت

طور گستردهای در مواد غذایی به کار میرفتند اما به

استخراج شد (بازده  )2/31 ml/100gو بعد از صاف

تدریج مشاهده شد که این ترکیبات دارای معایبی همچون

کردن و آبگیری با استفاده از سولفات سدیم تا زمان

فراریت زیاد و عدم پایداری در دماهای باال هستند.

مصرف در ظرف شیشهای تیره در بسته در 4°C

مشکالت مربوط به سمی بودن احتمالی و جذب و تجمع

نگهداری شد.

آنها در اندامها و بافتهای بدن نیز مطرح شد و در

آنالیز اسانس

هیدروکسی

سنتزی

آنیزول

شیمیایی

)،(BHA

بوتیل

مانند

آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات سمی بودن این

پس از تهیه اسانس ،آنالیز ترکیبات شیمیایی آن

آنتیاکسیدانهای سنتزی تائید گردید (گانستون 2112؛

توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی متصل به طیف نگار

رابینسون و سوالت  .)2115از سوی دیگر ،بیماریهای

جرمی ) (GC/MSانجام شد .دستگاه  GC/MSاز نوع

غذازاد هنوز مشکل اصلی در دنیا و حتی در کشورهای
پیشرفته و توسعه یافته میباشد (مید و همکاران .)0111

Thermoquest Trace GC 2000 FINNIGAN
(انگلستان) بوده و ویژگیهای آن عبارت بود از :ستون

فساد مواد غذایی حاصل از میکروارگانیسمها نیز

موئینه  DB5به طول  31متر و قطر داخلی 251

مهمترین نگرانی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان

میکرومتر و ضخامت الیه داخلی  1/25میکرومتر ،با

میباشد .آلودگی مواد غذایی خام یا فرایند شده طی

برنامه دمایی  51تا  265درجه سانتیگراد و همراه با

مراحل مختلف تولید تا فروش و توزیع رخ میدهد.

افزایش تدریجی  2/5درجه سانتیگراد در هر دقیقه و

بنابراین ،درحال حاضر ،در صنعت غذا از مواد نگهدارنده

نگهداری ستون در  265درجه سانتیگراد به مدت 31

شیمیایی برای جلوگیری از رشد میکروارگانیسمهای

دقیقه .دمای اتاقک تزریق  251درجه سانتیگراد و

عامل فساد مواد غذایی استفاده میشود(دیک و بوکات

سرعت جریان گاز هلیم  0/5 ml/minبود .همچنین ،طیف

0116؛ مید و همکاران 0111؛ آلزرکی و ناکاهارا .)2113

سنجی جرمی به روش یونیزاسیون الکترونی ) (EIبا

لذا ،هدف از این مطالعه بررسی فعالیت ضدمیکربی و
آنتیاکسیدانی اسانس و عصاره متانولی نعناع

1. Clevenger
2. European Pharmacopia
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انرژی یونیزاسیون 11الکترون ولت و دمای منبع

به دست آمد .آنتیاکسیدان سنتزی  BHTنیز به عنوان

یونیزاسیون  251درجه سانتیگراد انجام شد.

کنترل مثبت به کار رفت .آزمایشات در  3تکرار انجام

تهیه عصاره متانولی)(MeOH

شد.

بخشی از مواد گیاهی ( 51گرم) به طور متوالی

ارزیابی بتا-کاروتن /اسید لینولئیک

توسط 0لیتر متانول (مرک آلمان )0با استفاده از یک

در این آزمایش ،ظرفیت آنتیاکسیدانی از طریق

استخراج کننده سوکسله (ایزولب آلمان) به مدت 12

اندازهگیری ترکیبات آلی فرار و هیدروپراکسیدهای دی

ساعت در دمای زیر نقطه جوش حالل تحت استخراج

ان کنژوگه حاصل از اکسیداسیون اسید لینولئیک تعیین

قرار گرفت (لین و همکاران  .)0114عصاره متانولی با

شد (داپکشیوز و همکاران  .)0111محلول استوک بتا-

استفاده از کاغذ صافی واتمن شماره  0صاف شد .با

کاروتن /اسید لینولئیک (سیگما آلدریخ )3به صورت زیر

استفاده از تبخیرکننده روتاری (بوچی فالویل سوئیس)2

تهیه شد :در ابتدا 1/5mg ،بتا -کاروتن در  0mlکلروفرم

در  41°Cتغلیظ شد و تا زمان استفاده در  4°Cنگهداری

(با درجه خلوص  )HPLCحل شد .سپس  25µlلینولئیک
4

شد.

اسید و  211mgاز تویین 41

ارزیابی فعالیت آنتیاکسیدانی

افزوده شد .کلروفرم با استفاده از تبخیرکننده تحت خالء

ارزیابی DPPH

(بوچی فالویل سوئیس) تبخیر شد 011ml .آب مقطر

(مرک آلمان) به آن

توانایی هیدروژن دهندگی عصارهها ،به واسطه بی

اشباع شده با اکسیژن ( 31دقیقه )011ml/ min ،با تکان

رنگ نمودن محلول متانولی ارغوانی رنگ DPPH

دادن شدید افزوده شد .محلول آبی این مخلوط ()2/5ml

اندازهگیری شد .در این ارزیابی طیف سنجی ،از رادیکال

به لولههای آزمایش منتقل و  351µlاز عصارهها ( 2گرم

پایدار دیفنیل پیکریل هیدرازیل (( )DPPHسیگما

در لیتر اتانول) به لولهها افزوده شد ،سپس در دمای

آلدریخ) به عنوان عامل واکنش دهنده استفاده شد

اتاق به مدت  41ساعت نگهداری شد .مراحل ذکر شده در

)کوئندت و همکاران 0111؛ بورتیس و بوکار 2111؛

باال در همان غلظتها و یک شاهد (تنها  351µlاتانول) با

آدامز  .)2110غلظتهای مختلف عصارهها در متانول

 BHTتکرار شد .پس از گرمخانه گذاری ،جذب در

( )51µlبه  5mlمحلول متانولی  DPPH %1/114افزوده

 411nmقرائت و ظرفیت آنتیاکسیدانی نمونه ها با BHT

شد .بعد از  31دقیقه نگهداری در دمای اتاق ،جذب در

و شاهد مقایسه شد.

طول موج  501 nmدر مقایسه با شاهد قرائت شد.

ارزیابی ترکیبات فنولیک تام

بازداری رادیکال آزاد  DPPHبر اساس درصد ( )%Iبه

سنجش مواد فنولیک تام در عصاره نعناع با استفاده

صورت زیر محاسبه شد:

از روشهای ذکر شده در متون با واکنشگر فولین

I%= (Ablank – Asample/ A blank) × 100
که  Ablankجذب محلول شاهد (حاوی همه مواد واکنشگر

کیوکالتو 5و اسید گالیک (هر دو از سیگما آلدریخ تهیه

به جز ترکیب مورد آزمایش) و  Asampleجذب محلول
حاوی ترکیب مورد آزمایش است .غلظتی از عصاره که
 %51بازداری را نشان میدهد ) (IC50از منحنی ترسیم
شده بر اساس درصد بازداری در برابر غلظت عصاره

1. Merck
2. Buchi Flawil

شد) به عنوان استاندارد انجام شد (چندلر و دادز 0113؛
اسلنکارد و سینگلتون 0111؛ داپکشیوز و همکاران
 1/0 ml .)0111از محلول عصاره حاوی  0mgعصاره
به ارلن مایر منتقل شد 46ml ،آب مقطر و  0mlواکنشگر
فولین کیوکالتو به آن اضافه شد و محتویات ارلن مایر
3. Sigma Aldrich
4. ween 40
5. Folin-Ciocalteu
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به شدت مخلوط شد .بعد از  3دقیقه 3ml ،از محلول%2

پلیتهای تلقیح شده به مدت  24ساعت در 31°C

کربنات سدیم اضافه شد و مخلوط به مدت  2ساعت

نگهداری شدند .فعالیت ضدباکتریایی از طریق اندازه-

روی صفحه تکان دهنده با شدت متوسط قرار داده شد.

گیری منطقه بازداری در برابر باکتریهای مورد آزمایش

سپس جذب آن در  161 nmقرائت شد .مراحل ذکر شده

تعیین شد .هر آزمایش با  2بار تکرار انجام شد (گولوس

برای محلول های استاندارد اسید گالیک ( 1-0111µgدر

و همکاران .)2111

 )1/0mlانجام شد و یک منحنی استاندارد مطابق معادله

اندازهگیری حداقل غلظت الزم برای بازداری رشد

زیر به دست آمد:

)(MIC
حداقل غلظت بازداری رشد ) (MICبرای سویههای

 + 1/1133اسیدگالیک ( = 1/1102 × ) µgمیزان جذب

فعالیت ضدباکتریایی

باکتریایی حساس به اسانس و عصاره در ارزیابی

سویههای باکتریایی

دیسک -دیفوزیون بررسی شد .مایه تلقیح سویههای

تاثیر ضدمیکربی اسانس و عصاره نعناع بر 6

باکتریایی از کشتهای براث  02ساعته تهیه شد و

،ATCC-6633

کدورت سوسپانسیونهای باکتریایی تا کدورت  1/5در

باکتری

باسیلوس

سوبتیلیس

انتروکوکوس فکالیس  ،ATCC-29122اشرشیاکلی، A1
استافیلوکوکوس اورئوس ،A215سالمونال انتریتیدیس
 IK27و استافیلوکوکوس اپیدرمیس  A233مورد
بررسی قرار گرفت.

تنظیم شد .اسانس نعناع

در دی متیل سولفوکساید ) %01(DMSOحل شد .ابتدا
تا باالترین غلظت مورد آزمایش ( )511µg/mlرقیق
سازی شد و سپس سریالهای حاوی رقت دو برابر
(دوبل) در دامنه غلظت  1/1تا  511µg/mlدر لولههای

ارزیابی دیسک-دیفوزیون
عصارههای گیاهی خشک شده تا رسیدن به غلظت
 31mg/mlدر متانول حل شد و به روش فیلتراسیون با
صافی  ،1/45 µmاستریل شدند .ارزیابی فعالیت
ضدباکتریایی عصاره و اسانس به روش دیسک-
دیفوزیون انجام شد (مورای و همکاران  .)0115در این
آزمایش  011 µlسوسپانسیون حاوی 011l cfu/m
باکتری روی آگار مغذی پخش شد .دیسکهای
(قطر )6mmآغشته به  01 µlاسانس یا 31mg/ml
عصاره ( 31µgدر هر دیسک) روی آگار تلقیح شده قرار
داده شد .کنترل منفی با استفاده از حاللهای مشابه برای
تهیه عصارههای گیاهی تهیه شد.

مقایسه با استاندارد مک

فارلند4

افلکساسین0

در هر دیسک) و سولباکتام+ )31 µg( 2

( 01µg

سفوپرازون3

( 015 µg( )15 µgدر هر دیسک) به عنوان استاندارد
مرجع مثبت برای تعیین حساسیت هر سویه به کار رفت.
1. Ofloxacin
2. Sulbactam
3. Cefoperazone

آزمایش استریل  01میلی لیتری حاوی آبگوشت مغذی
(نوترینت براث  (NB:تهیه شد .مقدار  MICاسانس نعناع
در برابر سویههای باکتریایی بر اساس روش رقت
میکرو ول تعیین شد (گولوس و همکاران 2114a؛
گولوس و همکاران  .)2114bپلیتهای  16چاهکی با
افزودن  15µlآبگوشت مغذی ) (NBو  5 µlمایه تلقیح
به هر چاهک ،آماده سازی شد 011 µl .از محلولهای
مادر (استوک) اسانس نعناع در غلظت 511 µg/mlبه
چاهکهای ردیف اول افزوده شد .سپس 011 µlاز
سریال رقتها به شش ردیف متوالی از چاهکها افزوده
شد .آخرین ردیف حاوی  015µlآبگوشت مغذی بود.
 5 µlاز مایه تلقیح به عنوان کنترل منفی در هر استریپ
به کار رفت .حجم نهایی در هر چاهک 211 µlبود .پلیت-
ها با یک روکش استریل پوشانده شدند .از

ماکسیپایم5

در دامنه غلظت  1/1تا  511µg/mlدر آبگوشت مغذی به
4. Mc Farland
5. Maxipime
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عنوان کنترل مثبت استفاده شد .محتویات چاهکها با

نشان دادند که از کنترل مثبت ) (BHTدر غلظت مشابه،

تکان دادن آرام مخلوط شد و سپس در دمای  31°Cبه

بسیار فاصله داشت (شکل.)0

مدت  24ساعت گرمخانه گذاری شد .رشد میکربی با
قرائت جذب در  611nmتعیین شد MIC .به عنوان

جدول  -1تاثیر عصاره متانولی و اسانس نعناع و BHT

حداقل غلظت ترکیبات جهت بازداری رشد باکتریها

بر جذب رادیکال آزاد )(DPPH

تعریف میشود.

نمونه

آنالیز آماری

عصاره متانولی

دادههای تجربی با استفاده از نرم افزار SPSS 12.0
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .اختالف میان دادهها با

)IC50 (µg/ml
55/3±1/5

اسانس

01631±5/1

BHT

01/1±1/5

استفاده از آزمون  independent Student t-testتعیین
و  P<1/15از لحاظ آماری قابل مالحظه تلقی شد.
5

نتایج و بحث

24

در این مطالعه ،فعالیت جذب رادیکال آزاد و جلوگیری

36

از اکسیداسیون لیپید توسط نعناع گونه longifolia
 hudsonمورد بررسی قرار گرفت .فعالیت جذب رادیکال
آزاد توسط عصاره نعناع طی آزمایش DPPHاندازه

BHT

96
100 120

80

60

40

20

0

گیری شد ،با افزایش غلظت اسانس واکنش جذب رادیکال

شکل  -1فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره و اسانس نعناع که

آزاد شدت مییابد .غلظتهایی از عصاره که %51

به صورت درصد بازداری در ارزیابی بتا-کاروتن/

بازداری ) (IC50را نشان میدهند در جدول  0آمده است.

لینولئیک اسید

فعالیت بازدارندگی عصاره نعناع در جذب رادیکال آزاد
نسبت به اسانس نعناع ( (IC50= 55/3 µg/mlبیشتر

با وجود اینکه عصاره متانولی و اسانس تاثیر

بود .این فعالیت ممکن است مربوط به وجود ترکیبات

بازدارندگی ضعیفی بر اکسیداسیون لینولئیک اسید نشان

فنولیک مانند اسیدهای فنولیک همچون اسید رزمارینیک

دادند ،اما عصاره در جذب رادیکال آزاد ،احتماال به علت

و پلی فنلها باشد (کوئینی و همکاران 0115؛ میمیکا و

دارا بودن ترکیبات فنولی بیشتر ،نسبت به اسانس فعالیت

همکاران 0111؛ جایمند و رضائی 2112؛ غالمی و

بیشتری نشان داد.

همکاران 2112؛ منفرد و همکاران 2112؛ گولوس و
همکاران 2114a؛ گولوس و همکاران 2114b؛ گولوس و
همکاران  .)2111لذا ،احتماال میزان ترکیبات فنولیک در
عصاره متانولی بیشتر از اسانس است .در خصوص
فعالیت بازداری در آزمایش لینولئیک اسید ،عصاره
متانولی و اسانس ،هیچ کدام قادر به بازداری
اکسیداسیون لینولئیک اسید به میزان قابل مالحظه نبودند
و در غلظت 2mg/mlبه ترتیب  %24و  %36بازدرای

تعیین فعالیت ضدمیکربي و آنتياکسیداني عصاره و اسانس گیاه نعناع Mentha longifolia hudsonجمعآوري شده....
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جدول  -2ترکیبات تشکیل دهنده اسانس نعناع
ترکیب

ردیف

مقدار ()%

ردیف

مقدار ()%

ترکیب

0

a-Pinene

1/05

24

Bornyl acetate

1/4

2

B-Pinene

1/05

25

Sabinyl acetate

1/3

3

B-Myrcene

1/0

26

Thymol

6/2

4

3-Octanol

1/0

21

Carvacrol

1/1

5

a-Terpinene

1/0

21

Piperitenone

0/0

6

p-Cymene

1/45

21

Thymol acetate

0/2

1

Limonene

1/33

Piperitenone oxide

05

1

(Z)b-Ocimen

1/01

30

b-Bourbonene

1/0

1

(E)b-Ocimen

ناچیز

32

Nepetalactone

1/1

1/16

33

b-Caryophyllene

3/0

00

cis-Sabinene hydrate

1/3

34

b-Copaene

02

Linalool

1/2

35

03

Camphor

0/6

36

04

γ-Terpinene

01

31

a-Caryophyllene
γ-Muurolene

ناچیز
1/5
0/3

Menthone

6/1

31

Bicyclogermacrene

1/36

05

Isomenthone

6/6

31

b-Bisabolene

1/25

06

Pinocamphone

1/21

31

01

Terpinen-4-ol

γ -Cadinene

ناچیز

1/54

41

d-Cadinene

1/22

01

a-Terpineol

1/4

40

Spathulenol

1/10

01

Dihydro carvone

1/4

42

Caryophyllene oxide

1/55

21

Pulegone

06/3

43

Salvial-4(14)-en-1-one

ناچیز

20

Carvone

4/5

44

b-Atlantol

ناچیز

22

cis-Piperitone epoxide

01/1

45

Humulene epoxide II

ناچیز

23

trans-Piperitone epoxide

46

5/4

کل

16/02

مطابق نتایج  ،GC/MSترکیب اصلی اسانس نعناع

 )Longifoliaمشابه آنالیز اسانس مطالعه حاضر بوده

پولگون2

است .گزارش شده که اسانس بعضی گونههای نعناع

( ،)%05منتون،)%6/1(4

حاوی درصد باالیی از کارون و دهیدروکارون (کوکینی

ایزومنتون )%6/6( 5و تیمول )%6/2(6است (جدول  .)2در

و همکاران 0115؛ منفرد و همکاران  )2112و برخی دیگر

مطالعه گولوس و همکاران ( )2111نیز ترکیب اصلی

شامل مقدار زیادی پیپریتنون اکسید و پیپریتون اکسید

اسانس نعناع ( Mentha longifolia L. ssp.

بودهاند (غالمی و همکاران 2110؛ جایمند و رضایی

شامل سیس پیپریتون اپوکسید ،)%01/1(0
( ،)%06/3پیپریتنون

اکسید3

1. Ccis-Piperitone epoxide
2. Pulegone
3. Piperitenone oxide
4. Menthone
5. Isomenthone
6. Thymol

 .)2112از لحاظ ترکیبات تشکیل دهنده اسانس و مقدار
آنها در میان مطالعات مختلف ،نتایج این مطالعه با
مشاهدات غالمی و همکاران ( )2110و جایمند و رضایی
( )2112مشابه بوده است .فعالیت ضدمیکربی اسانس و
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عصاره نعناع به صورت کمی و کیفی از طریق بررسی

مطالعه قرار گرفت .نتایج در جدول  3آورده شده است.

وجود یا عدم وجود منطقه بازداری و مقدار  MICمورد
جدول  -3فعالیت ضدمیکربی اسانس نعناع در برابر سویههای باکتریایی مورد آزمایش
میکروارگانیسم
باسیلوس سوبتیلیسATCC-6633-

عصاره متانولی

آنتی بیوتیکها

اسانس

)DDb(mm
-

MICd
-

)DDc(mm
1

MICd
60/31

)DDa (mm
)21 (OXF

)MICe (max
60/31

انتروکوکوس فکالیس

-

-

02

60/31

)01(SCF

31/15

ATCC-29122
اشرشیاکلیA1-

-

-

01

31/15

)21(OXF

60/31

استافیلوکوکوس اورئوسA215 -

-

-

20

04/42

)22(SCF

31/15

استافیلوکوکوس اپیدرمیسA233-

-

-

03

60/31

)02(SCF

04/42

سالمونال انتریتیدیسIK27-

-

-

1

60/31

)21(SCF

60/31

 :منطقه رشد و  MICقابل اندازهگیری وجود نداشت DDaقطر دیسک دیفوزیون )( Ofloxacin :OXF ،(mmدیسک )01µg /و( )15 µg( cefperazone + )31µg( salbactum : SCFدیسک)015µg /
 DDbقطر منطقه بازداری ) (mmاطراف دیسکهای ( )6mmآغشته به دیسک 311µg /عصاره متانولی
 DDcقطر منطقه بازداری ) (mmاطراف دیسکهای ( )6mmآغشته به دیسک 01µg /اسانس
 dحداقل غلظت الزم جهت بازداری رشد ()µg/ml
 eترکیب ( Maxipime )µg/mlکه به عنوان آنتیبیوتیک مرجع در ارزیابی رقت میکرو ول به کار رفت

نتایج نشان میدهد که اسانس نعناع گونه hudson

باکتریهای گرم منفی حساسیت بیشتری نشان میدهند

 longifoliaفعالیت ضدمیکربی قابل مالحظهای در برابر

(کونسنتینو و همکاران 0111؛ ساهین و همکاران 2112؛

باکتریهای مورد آزمایش نشان داد .از سوی دیگر

کارامن و همکاران  .)2113فعالیت ضدمیکربی انتخابی

عصاره متانولی هیچ فعالیت ضدمیکربی نشان نداد

اسانس  Mentha longifolia hudsonبه تفاوت در

(جدول .)3حداکثر منطقه بازداری و  MICبرای سویه-

دیواره سلولی باکتریها وابسته است (ساهین و همکاران

های باکتریایی در دامنه  1-20mmو -60/31 µg/ml

2112؛ کیتیک و همکاران 2112؛ کارامن و همکاران

 04/42قرار داشت (جدول  .)3فعالیت ضدمیکربی اسانس

 .)2113دادههای این مطالعه نشان میدهد که اسانس

نعناع در این مطالعه با درصد باالی سیس پیپریتون

 Mentha longifolia hudsonمیتواند به عنوان

اپوکسید ( ،)%01/1پولگون ( )%06/3و پیپریتنون اکسید

نگهدارنده طبیعی در مواد غذایی در برابر عوامل

( )%05در ارتباط است .فعالیت ضدباکتریایی و

بیماریزای غذازاد و عوامل فساد مواد غذایی مانند

ضدقارچی این ترکیبات در مطالعات قبلی گزارش شده

اشرشیا کلی ،انتروکوکوس ،سالمونال ،استافیلوکوکوسها

است (کارامن و همکاران 2113؛ کیتیک و همکاران 2112؛

و باسیلوس به کار رود.

ساهین و همکاران .)2110
بر اساس دادههای تحقیق ،میتوان نتیجهگیری نمود

نتیجهگیری

که اسانس فعالیت ضدباکتریایی بیشتر و وسیعتری در

نتایج این بررسی نشان داده است که Mentha

مقایسه با عصاره متانولی دارد .بر اساس دالئلی که در

 longifolia hudsonدارای ترکیباتی با ویژگیهای

متون و مقاالت ارائه شده است ،باکتریهای گرم مثبت

ضدمیکربی و آنتیاکسیدانی است .انجام مطالعات

نسبت به عصاره ها و اسانسهای گیاهی در مقایسه با

آزمایشگاهی بر سیستمهای زنده و جانوری جهت تائید
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تعیین فعالیت ضدمیکربي و آنتياکسیداني عصاره متانولي و اسانس گیاه نعناع

بدن و نیز کاربرد آن در درمان بیماریهای عفونی

فعالیت آنتیاکسیدانی و ضدمیکربی نعناع برای جلوگیری

.باکتریایی نیاز است

از اثرات سوء رادیکالهای آزاد در سلولها و بافتهای
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