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  چکیده 
استفاده از ترکیبات ضد باکتریایی طبیعی مثل عصاره ها و اسانس هاي گیاهی براي نگهداري مواد غذایی  :هـدف  زمینه و

کاکوتی کوهی که در طب سنتی ایران براي درمان سرماخوردگی، ناراحتی هـاي  . است هشد از رشد چشمگیري برخوردار
اثرات ضدباکتریایی، ضد قارچی، آنتـی  . گوارشی و التهاب به فراوانی استفاده می شود، از گیاهان خانواده نعناع می باشد

یی اسانس و عصاره متانولی کـاکوتی  در این پژوهش فعالیت ضد باکتریا.  و ضد التهابی آن گزارش شده است اکسیدانتی
  .کوهی بر برخی باکتري هاي بیماري زا بررسی شد

جهت . دانشکده کشاورزي شناسایی شد هرباریومجمع آوري و در در زمان گلدهی گیاه کاکوتی کوهی :روش بررسی
الیت ضد باکتریایی در ادامه فع. مورد استفاده قرار گرفتسیون و اسانس روش تقطیر با آب تهیه عصاره روش ماسرا

 Pseudomonas aeroginosa ، Salmonella enterica اسانس و عصاره متانولی کاکوتی کوهی بر علیه باکتري هاي

,Enterobacter aerogenes   Staphylococcus aureus ، Listeria monocytogenes و Bacillus cereus  با 
و حداقل غلظت  )MIC(سی گردید و حداقل غلظت مهار کنندگی استفاده از روش انتشار در آگار به کمک دیسک برر

  .آنها با استفاده از روش رقت لوله اي تعیین گشت )MBC( میکروب کشی
رشد همه باکتري هاي مورد بررسی به جز سودوموناس آئروژینوزا بوسیله اسانس و عصاره متانولی کاکوتی : یافته ها

و براي سالمونال انتریکا و  µg/ml 125/0اسانس براي لیستریا منوسیتوژنز حداقل غلظت مهار کنندگی . کوهی مهار شد
در مورد عصاره متانولی . بود که با حداقل غلظت میکروب کشی اسانس برابر می باشد µg/ml 25/0انتروباکتر آئروژنز 

کا، استافیلوکوکوس ، سالمونال انتریµg/ml 1حداقل غلظت مهار کنندگی و میکروب کشی براي لیستریا منوسیتوژنز 
  .مشاهده شد µg/ml 2اورئوس و انتروباکتر آئروژنز 

اسانس و عصاره متانولی کاکوتی کوهی اثر ضد باکتریایی قوي بر روي بسیاري از باکتري هاي بیماریزا : گیرينتیجه
کتري هاي مورد بررسی دارد، در مقایسه با عصاره متانولی، اسانس تاثیر بیشتري بر روي با. بویژه لیستریا منوسیتوژنز دارد

  .زیرا در غلظت هاي کمتري قادر به جلوگیري از رشد باکتري ها می باشد
  کاکوتی کوهی، عصاره متانولی، اسانس، فعالیت ضد باکتریایی :هاي کلیديواژه
 

  اسالمی آزاد دانشگاه میکروبی فناوري زیستی پژوهش -علمی مجله
  1-6 صفحه ،پنجم مارهش دوم، دوره ،1389 تابستان
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 پژوهشی زیست فناوري میکروبی - مجله علمی

متانولي  اسانس و عصاره ييايمطالعه اثر ضد باکتر
نفت   هاي خاکزي پاالیشگاه استفادهاکتري يکاکوت   مقدمه

زاي تشکیل دهنـده آنهـا داراي   اسانس، عصاره هاي گیاهی و اج
کاکوتی کوهی متعلق . اثرات شناخته شده ضد باکتریایی هستند
از جنس هاي مهم این . به جنس زیزیفورا و تیره نعناعیان است

نعناع، آویشن کوهی، اسطوخودوس، مرزنجوش و کاکوتی  ؛تیره
کاکوتی گیاهی است علفی، یـک سـاله،   ). 1(را می توان نام برد 

و برگ هاي نوك تیـز و   Cm 15- 5ه کوتاه به ارتفاع داراي ساق
 ایـن گیـاه   ). 1(باریک که در اغلب نواحی ایران پراکندگی دارد 

به حالت وحشی در مناطق وسیعی از ایران مانند نواحی مختلف 
 البرز، غرب ایـران، کـرج، پـل جـاجرود، جنـوب غربـی تهـران،        

یجان و تبریز، دوشان تپه، نواحی شمال ایران مثل منجیل، آذربا
اصفهان، خراسان، دامغان، سمنان، شـیراز، ازنـا، قـم، همـدان،     

    چهـار گونـه آن   ).  2و 1( مـی رویـد   ....... بلوچستان، کرمان و 
 ,)کاکوتی کوهی (   Ziziphora clinopodioidesبه نام هاي 

Ziziphora capitata, Ziziphora tenuir  وZiziphora 
persica    عــالوه بــر ایــران در   ). 1(دارد در ایــران وجــود

. ترکمنستان، افغانستان، آناتولی و آسیاي مرکزي نیز می رویـد 
از خواص درمانی این گیاه، خلط آور، بادشـکن و مقـوي   ). 2و1(

در بعضی نواحی مخلوط گرد دانه آن با عسل، جهت . معده است
درمناطق مختلف از پـودر  ). 1(درمان دیسانتري به کار می رود 

ه این گیاه به عنوان چاشنی بر روي ماست و لبنیات خشک شد
     همچنـین در معالجـه امـراض معـده و     ). 3(استفاده مـی شـود   

به عنوان ضـدعفونی کننـده بـراي رفـع سـرما خـوردگی مـورد        
اجزاي کاکوتی کوهی فعالیت ضـد تومـوري   ).  4(استفاده دارد 

و غده درصد  6/32داشته و رشد نوعی از تومورهاي بدخیم را تا 
در ایـران بـا وجـود     .درصد کاهش می دهد 5/47سرطانی را تا 

استفاده زیاد از گیاهان خانواده نعناع بـه عنـوان طعـم دهنـده،     
تحقیقات گسترده اي پیرامون اثر ضد میکروبی عصاره کـاکوتی  

ایـن  . کوهی بر روي باکتري هاي بیماري زا انجـام نشـده اسـت   
ـ     پژ ی اسـانس و عصـاره   وهش با هدف بررسـی اثـر ضـد میکروب

متانولی کاکوتی کوهی بر برخی از باکتري هـاي بیمـاري زا در   
محیط کشت و تعیین حداقل غلظت مهار کننـدگی و میکـروب   

  .کشی آن انجام گرفت

    یروش بررس
گیاه کاکوتی کوهی در فروردین و اردیبهشـت مـاه    :تهیه نمونه

 در زمان گلدهی از نـواحی اطـراف شهرسـتان بافـت در اسـتان     

کرمان جمع آوري گردیده و در هرباریوم گیـاهی دانشـگاه آزاد   
پس از جمع آوري گیاه، . اسالمی واحد جیرفت تعیین گونه شد

برگ ها در شرایط مناسب و در سایه خشـک گردیـده و جهـت    
  .تهیه عصاره و اسانس با آسیاب خرد شدند

براي تهیه عصاره از روش ماسراسیون   :تهیه عصاره و اسانس
ساعت در  48گرم از هر نمونه به مدت  50. ده گردیداستفا

درجه خیسانده شده و پس از گذشت این مدت  80متانول 
عصاره هاي بدست آمده با . زمان با کاغذ صافی صاف گشت

درجه سانتی  50تا  40استفاده از دستگاه روتاري در دماي 
روز  2درجه به مدت  40- 50گراد تغلیظ شد و در دماي 

براي تهیۀ اسانس از روش تقطیر با آب ). 6و  5( خشک گردید
باکتري ها در محیط ).7(به کمک دستگاه کلونجر استفاده شد 

LB  ،گراد گرما  یدرجه سانت 25ساعت در  24کشت شده
 rpm 4000دقیقه در  15سپس به مدت . شدند يگذار

سلول ها یک بار با آب دیونیزه شسته . سانتریفوژ گردیدند
 24درجه سانتی گراد به مدت  60صل در رسوب حا. شدند

براي تهیه . ساعت خشک گردیده و وزن خشک آن تعیین شد
 25در  يساعت گرما گذار 24جسم مرده نیز سلول ها پس از 

دقیقه اتوکالو شده، سپس وزن  20گراد به مدت  یدرجه سانت
  .خشک آنها تعیین گشت

 بـاکتري هــاي مــورد اســتفاده   :بــاکتري هــاي مــورد بررســی

Pseudomonas aeroginosa (PTCC 1430) ، 
Salmonella enterica ( PTCC 1709) ،Enterobacter 

aerogenes (PTCC 1221)  ،(PTCC 1431)  
Staphylococcus aureus ،Listeria monocytogenes  

PTCC 1298)(  وBacillus cereus ( PTCC 1015) بودند. 
یون قارچ ها و باکتري هاي که از پژوهشکده بیوتکنولوژي، مرکز کلکس

.صنعتی و عفونی ایران به صورت لیوفیلیزه تهیه شدند 
بـراي تهیـه     :مـک فارلنـد   5/0تهیه سوسپانسیون میکروبی 

ساعته از هـر بـاکتري    24سوسپانسیون میکروبی نیاز به کشت 
ساعت قبل از انجـام آزمـایش، از کشـت     24بنابراین . می باشد

آگار مغذي تلقـیح گردیـد و بـه    ذخیره به محیط کشت شیبدار 
درجـه سـانتی گـراد گرمخانـه      37سـاعت در دمـاي    24مدت 

سپس کلونی هاي سطح محیط کشـت بـا محلـول    . گذاري شد
نرمال سالین شسته شده و سوسپانسیون میکروبـی بـا محلـول    
نرمال سالین رقیق گردید تا میزان جذب سوسپانسیون در طول 

مک فارلنـد برابـر    5/0لول نانومتر با میزان جذب مح 530موج 
به عبارت دیگـر سوسپانسـیون تولیـدي بایسـتی حـاوي      . گردد

CFU/ml 108  ×5/1  9 و8(باشد.(  
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، دوره دوم، شماره پنجم89تابستان   

  و همکارانشهال سلطانی نژاد 

بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره متـانولی و اسـانس کـاکوتی    
به منظور بررسی اثرات ضـد باکتریـایی اسـانس از روش     :کوهی

وش مقدار در این ر .انتشار در آگار به کمک دیسک استفاده شد
l µ 10 بعـد از فـرو   . از اسانس به دیسک هاي بالنک اضافه شد

بردن سواپ استریل در سوسپانسیون میکروبی ، اضافه محلول با 
فشار دادن سواپ به کناره لوله گرفتـه شـده و سـپس در تمـام     
سطح ظرف پتري حـاوي محـیط مـولر هینتـون آگـار کشـیده       

استریل دیسـک هـاي    در مرحله بعد با استفاده از پنس. گردید
آغشته شده به اسانس کاکوتی کوهی در سـطح محـیط کشـت    
. قرار گرفته و با کمی فشار بر روي محیط کشـت ثابـت گردیـد   

 16 – 18درجه سانتی گراد به مدت  37پتري ها را در حرارت 
ساعت قرار داده، پس از آن با استفاده از خط کش دقیـق قطـر   

همچنـین  . دازه گیري شـد هاله عدم رشد بر حسب میلی متر ان
بـه  ) بـر دیسـک   gµ 10( آنتی بیوتیک استاندارد آمپی سیلین 

تکـرار   3تمام آزمایش ها با . عنوان کنترل مثبت استفاده گردید
در ادامه براي تعیین حداقل غلظت مهار کننـدگی  . انجام گرفت

و میکروب کشی اسـانس و عصـاره متـانولی کـاکوتی کـوهی از      
محیط کشت مولر هینتون مایع . فاده شدروش رقت لوله اي است

میکرو گرم بـر   4و 2، 1، 5/0، 250/0، 125/0، 0با غلظت هاي 
میلی لیتر از عصاره متـانولی و اسـانس جداگانـه در لولـه هـاي      

بـراي رسـیدن غلظـت    ). 10(درپیچ دار در سه تکرار آماده شـد  
ــه   ــاکتري هــا ب ــه از  CFU/ml 105  ×5نهــایی ب ــر لول ــه ه ، ب

لولـه هـا در   . مک فارلند اضافه شد 5/0ون میکروبی سوسپانسی
سـاعت   18 -24درجه سـانتی گـراد بـه مـدت      35 -37دماي 

پایین ترین غلظتی که هیچ گونه کـدورتی  . گرمخانه گذاري شد
 در آن مشاهده نشد، به عنوان حداقل غلظـت مهـار کننـدگی    

براي مشخص نمـودن حـداقل غلظـت میکـروب     . تعیین گردید
از رقت هایی که کدورتی در آنها مشاهده نشد،  (MBC )کشی 

پلیـت هـا بـه    . در محیط نوترینت آگار کشت سطحی داده شـد 
. درجـه گرمخانـه گـذاري گردیـد     37ساعت در دماي  24مدت 

غلظتی که شمارش تعداد کلونی ها در آن صفر بود، بـه عنـوان   
حداقل غلظت میکروب کشی براي هـر بـاکتري تعیـین گردیـد     

  ).  12و  11(
  

و  براي  SPSSبراي محاسبات آماري از نرم افزار  :آنالیز آماري
بـه  . استفاده گردیـد  Tukeyمقایسه میانگین نمونه ها از آزمون 

منظور تعیین نمونه هـایی کـه داراي اخـتالف میـانگین معنـی      
داري می باشند، آنالیز واریانس یک طرفه با تکـرار مسـاوي بـه    

به کار رفته در مقایسه  همچنین روش آماري. کار گرفته شد
  .اسانس و عصاره آمار توصیفی می باشد MBCو  MICبین 

  
  ها  یافته

نتایج حاصل از بررسی اثرات ضد باکتریایی اسانس کـاکوتی بـه   
آورده شـده   1در جـدول   انتشار در آگار بـه کمـک دیسـک   روش 
  . است

  )mm( میانگین قطر هاله هاي عدم رشد باکتري ها .1جدول
  آمپی سیلین

)10 micro g /disk( 
       اسانس 

)micro l/disk 10(  باکتري  

-  -  Pseudomonas 
aeroginosa  

3/0± 13  3/0± 3/19  Salmonella enterica  
4/0± 14  2/0±3/20  Bacillus cereus  
3/0±11  5/0±19  Enterobacter aerogenes  
3/0±13  5/0±14  Staphylococcus aureus  
5/0± 3/21  2/0±1/32  Listeria monocytogenes  

  عدم تشکیل هاله ممانعت از رشد) :  -(                    
  نشان دهنده حدود اطمینان میانگین ها می باشد:  ±                    

  
این اسانس در غلظت مورد بررسی  این نتایج نشان می دهد که

در سـطح  . هیچ گونه اثري برروي سودوموناس آئروزینوزا نـدارد 
بین اثر ضـد میکروبـی اسـانس بـر روي سـالمونال       5% اطمینان

انتریکا و انتروباکتر ائروژنز اختالف معنی داري وجود ندارد، ولی 
بیشـترین  . بین باکتري هاي دیگر اختالف معنی دار مـی باشـد  

در . منو سیتوژنز گزارش شد تاثیر ضد باکتریایی بر روي لیستریا
ر بسیاري از موارد بـه  د) آمپی سیلین ( مقایسه با کنترل مثبت 

استثناي سودوموناس آئروژینوزا اسانس فعالیت ضـد باکتریـایی   
نتایج نشـان مـی دهـد کـه حـداقل       . باالتري از خود نشان داد

غلظت مهار کنندگی اسانس کاکوتی کوهی براي بـاکتري هـاي   
 ml /µg 25/0گرم منفی انتروباکتر آئروژنز و سـالمونال انتریکـا   

یکروب کشی این اسانس براي باکتري هاي حداقل غلظت م. بود
اسانس کاکوتی . فوق با حداقل غلظت مهار کنندگی آن برابر بود
حداقل غلظـت  . کوهی تاثیري بر سودوموناس آئروژینوزا نداشت

مهار کنندگی براي باکتري هاي گـرم مثبـت اسـتافیلوکوکوس    
و براي باسیلوس  ml /µg 125/0 اورئوس و لیستریا منوسیتوژنز

حداقل غلظت میکروب کشی . به دست آمد ml /µg 1 ئوسسر
اسانس براي لیستریا منوسیتوژنز با حداقل غلظت مهار کنندگی 

 ml /µgآن برابر بود، ولی براي استافیلوکوکوس اورئوس معادل 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


٤ 

 پژوهشی زیست فناوري میکروبی - مجله علمی

متانولي  اسانس و عصاره ييايمطالعه اثر ضد باکتر
نفت   هاي خاکزي پاالیشگاه استفادهاکتري يکاکوت بود و روي باسیلوس سرئوس در دامنه غلظت مورد بررسی  0 /5

  ). 2جدول ( فقط اثر مهارکنندگی داشت 
  

غلظت هـاي   )MBC(نتایج حداقل غلظت میکروب کشی   .2جدول 
 مختلف اسانس کاکوتی کوهی

حداقل غلظت مهارکنندگی با حداقل غلظت میکـروب کشـی    *
  .نشان دهنده رشد باکتري می باشد+ عالمت  .برابر است

  
لیستریا منوسیتوژنز حساس ترین باکتري گرم مثبت در مقابـل  

عصـاره   MICتایج حاصل از تعیین ن. اسانس کاکوتی کوهی بود
متانولی کاکوتی کوهی نشان داد که این عصاره بر همه باکتري 
هاي مورد آزمایش بجز سودوموناس آئروژینوزا داراي اثـر مهـار   

  .کنندگی و میکروب کشی بود
  

غلظـت هـاي   ) MBC(نتایج حداقل غلظت میکروب کشی . 3جدول 
  مختلف عصاره متانولی کاکوتی کوهی

  (micro g/ml) غلظت عصاره   اکتريگونه ب
0  125/0  25/0  5/0 1  2  4  

  -  * -  +  +  +  +  +  انتروباکتر آئروژنز
سودوموناس 

  +  +  +  +  +  +  +  آئروژینوزا

  -  * -  +  +  +  +  +  سالمونال انتریکا
  -  +  +  +  +  +  +  باسیلوس سرئوس

 لیستریا
 -  +  +  +  +  مونوسیتوژنز

*  -  -  

استافیلوکوکوس 
  -  -  +  +  +  +  +  اورئوس

حداقل غلظت مهارکنندگی با حداقل غلظت میکـروب کشـی   * 
  .نشان دهنده رشد باکتري می باشد+ عالمت  .برابر است

مشاهدات نشان داد که حداقل غلظـت میکـروب کشـی عصـاره     
متانولی کاکوتی کوهی براي باکتري هاي گرم منفی انتروبـاکتر  

لظــت حــداقل غ. اســت ml /µg 2آئروژنــز و ســالمونال انتریکــا 
مهارکنندگی عصاره براي هر دو گروه باکتري هاي گرم منفی و 
گرم مثبت در اغلب موارد برابر حداقل غلظت میکروب کشی آن 

حداقل غلظت مهارکنندگی و میکروب کشـی ایـن عصـاره    . بود
ــوس   ــتافیلوکوکوس اورئ ــراي اس ــتریا  ml/ µg 2ب ــراي لیس و ب

ارکننـدگی  حداقل غلظت مه. بدست آمد ml /µg 1منوسیتوژنز 
و  ml /µg 2و میکروب کشی براي باسیلوس سرئوس به ترتیب 

ml /µg 4  3جدول (بود.(  
نتایج این مطالعه نشان داد که از میان باکتري هاي گرم مثبت  

مورد آزمایش لیستریا منوسیتوژنز بیشترین و باسیلوس سرئوس 
به طور کلی . کمترین حساسیت را نسبت به عصاره کاکوتی دارد

قایسه تاثیر مهار کنندگی و میکروب کشی اسانس و عصـاره  با م
کاکوتی کوهی می توان نتیجه گرفت که اسـانس ایـن گیـاه در    
غلظت هاي کمتري نسبت به عصاره قادر به جلوگیري از رشـد  

 .باکتري هاي مورد بررسی می باشد
 

  بحث 
گرچه هزاران سال است که اثر بازدارندگی ادویه جـات، عصـاره   

س هاي گیاهی شناخته شده است اما در سالهاي اخیر ها و اسان
توجه زیادي به تاثیر عصاره هاي معطر، اسانس هاي گیاهی و یا 
مواد موثره این اسانس ها بر روي پاتوژن هـا و میکروارگانیسـم   

بررسی اثـر  ). 14و  13( هاي عامل فساد مواد غذایی شده است 
راه مواد غذایی نظیر این مواد بر روي ایزوله هاي مهم منتقله از 

، ) 21( E. coli، ) 17و  16، 15(ســــالمونال انتریتیــــدیس 
،  12( ، استافیلوکوکوس اورئوس )18و  14(باسیلوس سرئوس 

ــیتوژنز  ) 19و  16 ــتریا مونوس ــده  ) 21و  20(و لیس ــان دهن نش
تالش محققان براي جایگزین کـردن نگهدارنـده هـاي طبیعـی     

میکروبی به جـاي نگهدارنـده   مشتق از منابع گیاهی، حیوانی و 
خاصیت ضد میکروبی اسانس گیاهـان بـه   . هاي شیمیایی است

تجزیــه . ترکیبــات شــیمیایی تشــکیل دهنــده آن بســتگی دارد
اسانس هاي گیاهان مختلف وجود ترکیبات متفاوتی را در آنهـا  

ترکیب اصلی اسـانس هـاي گیاهـان خـانواده     . نشان داده است
باشد که اثر قـوي ضـد میکروبـی     نعناع تیمول و کارواکرول می

بررسـی  ). 23و 22( کارواکرول توسط محققین بیان شده است 
Ozturk  وErcisli )2006 (   ــاکوتی ــانس ک ــه اس ــان داد ک نش

 گونه باکتري
 (micro g /ml) غلظت اسانس

0 125/0 25/0 5/0 1 2 4 
 - - - - -* + + انتروباکتر آئروژنز
سودوموناس 

 + + + + + + + آئروژینوزا

 - - - - -* + + سالمونال انتریکا
 + + + + + + + باسیلوس سرئوس

لیستریا 
 - - - - - -* + مونوسیتوژنز

استافیلوکوکوس 
 - - - - + + + اورئوس
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، دوره دوم، شماره پنجم89تابستان   

  و همکارانشهال سلطانی نژاد 

 48/10%ســینئول،  21/12%درصــد پولگــون،  86/31کــوهی از 
 30/5%منتون،  73/6%پینن،  β 88/6%منتول،  13/9%لیمونن، 

با توجه ). 24( ون تشکیل شده است پیپریت 18/4%پیپریتنون و 
به این که در این پژوهش اسانس نسبت به عصاره متانولی تاثیر 
ضد باکتریایی بیشتري از خود نشان داد، احتمـاالً ایـن فعالیـت    
ضد میکروبی بیشتر در ارتباط با پولگون می باشد که به عنـوان  
ترکیب اصلی تشکیل دهنده اسانس کاکوتی کوهی گزارش شده 

در مطالعــه اي کــه روي ) 1375(مهرابیــان و همکــاران . تاســ
دادند که  فعالیت ضد میکروبی عصاره کاکوتی انجام دادند نشان

عصاره کـاکوتی مـی توانـد از رشـد بـاکتري هـاي گـرم منفـی         
انتروباکتر آئروژنز، اشریشیا کولی، کلبسیال اکسی توکا، سالمونال 
. تیفی، سالمونال پاراتیفی و شیگال دیسـانتري جلـوگیري نمایـد   

نتایج فـوق بـا نتـایج حاصـل از مطالعـات صـالحی و همکـاران        
. اره کـاکوتی همخـوانی دارد  روي اثر ضد میکروبی عص) 2005(

مطالعات آنها نشان داد که عصاره کاکوتی کـوهی مـی توانـد از    
رشد باکتري هاي گرم منفی کلبسیال نومونیه و اشریشیا کـولی  

همچنین عـدم فعالیـت ضـد باکتریـایی عصـاره      . ممانعت نماید
کاکوتی کوهی در مقابل سودوموناس آئروژینوزا در مطالعات آنها 

نتـایج  ). 7(با نتایج این پژوهش همخوانی دارد  مشاهده شد که
حاصل از تحقیقات صالحی و همکاران نیز بیان می دارد که این 
عصاره می تواند رشد استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و باسیلوس 

ــد   ــار نمای ــوبتیلیس را مه ــات ). 7(س         Erciliو  Ozturkمطالع
هی نیز نشان داد که عصاره هاي کاکوتی کـو ) 2006و  2007( 

و کاکوتی پرسیکا قادرند از رشد طیف وسیعی از بـاکتري هـاي   
.  )25و 24(گرم مثبت و گرم منفی بیماري زا جلوگیري نمایـد  

عنصر اصلی اسانس در تعدادي از گیاهـان خـانواده نعناعیـان از    
پولگون داراي خاصیت ضد باکتري . جمله کاکوتی، پولگون است

هـاي مختلـف سـالمونال     و ضد قارچی بوده و بویژه روي ایزولـه 
در این پژوهش اسانس کاکوتی کـوهی بـر   ). 26و  3(موثر است 

باکتري هاي گرم منفی انتروباکتر آئروژنز و سالمونال انتریکا اثـر  
مهــار کننــدگی و میکــروب کشــی دارد ولــی بــر ســودوموناس  
 آئروژینوزا اثري ندارد که بـا نتـایج بررسـی کیـوانس و آکگـول      

. س کاکوتی بومی ترکیـه هـم خـوانی دارد   بر روي اسان) 1986(
نتایج بررسی آنها نشان داد که اسانس کاکوتی می تواند از رشد 
باکتري گرم منفی اشریشیا کولی و انتروباکتر آئروژنز جلوگیري 

نتایج فوق بـا  ). 2(نماید و اثري بر سودوموناس آئروژینوزا ندارد 
روي اثـر   )2005(نتایج حاصل از تحقیقات صالحی و همکـاران  

بررسـی  . ضد باکتریایی اسانس کاکوتی کوهی مشابه می باشـد 
هاي آنها نشان داد اسانس کـاکوتی کـوهی مـی توانـد از رشـد      

باکتري هـاي گـرم منفـی اشریشـیا کـولی و کلبسـیال نومونیـا        
جلوگیري کند، همچنین عدم فعالیـت ضـد باکتریـایی اسـانس     

در بررسی آنهـا  کاکوتی کوهی در مقابل سودوموناس آئروژینوزا 
نتـایج ایـن پـژوهش نشـان داد کـه اسـانس       ). 7(مشاهده شـد  

کاکوتی کوهی بر باکتري هاي گرم مثبت مورد آزمایش شـامل  
باســیلوس ســرئوس، لیســتریا منوســیتوژنز و اســتافیلوکوکوس 

    در بررسـی کیـوانس و آکگـول   . اورئوس اثر ضد باکتریـایی دارد 
کاکوتی بـومی ترکیـه بـر    نیز اثر ضد باکتریایی اسانس ) 1986(

باکتري هاي گرم مثبت اسـتافیلوکوکوس اورئـوس و باسـیلوس    
نتایج حاصل از تحقیقات صالحی و ). 2(سوبتیلیس مشاهده شد 

همکاران نیز نشان می دهد که اسانس کاکوتی کوهی می تواند 
ــت باســیلوس ســوبتیلیس و    ــرم مثب ــاکتري هــاي گ از رشــد ب

اکثر مطالعات بیان ). 7(ند استافیلوکوکوس اورئوس جلوگیري ک
می دارد کـه حساسـیت بـاکتري هـاي گـرم منفـی در مقابـل        
ترکیبات ضد میکروبی در مقایسه با بـاکتري هـاي گـرم مثبـت     
کمتر است که ممکن است به خاطر وجـود غشـاي خـارجی در    

باکتري هاي گـرم مثبـت در   . ساختمان دیواره سلولی آنها باشد
موکوپپتید بوده، در حالی کـه   دیواره سلولی خود داراي ترکیب

باکتري هاي گرم منفی فقط الیه نازکی از موکوپپتیـد دارنـد و   
قسمت اعظم ساختمان دیواره در آنهـا لیپـوپروتئین و لیپـوپلی    

به همین علـت در مقابـل مـواد ضـد باکتریـایی      . ساکارید است
این مطلب با نتایج بدسـت آمـده در ایـن پـژوهش     . مقاوم ترند

  .همخوانی دارد
 
   يریجه گینت

در این پژوهش اسـانس و عصـاره متـانولی کـاکوتی کـوهی بـر       
باکتري هاي مورد بررسی به جز سـودوموناس آئروژینـوزا داراي   

لیستریا منوسیتوژنز حساس ترین باکتري . اثر ضد باکتریایی بود
  . در مقابل اسانس و عصاره متانولی این گیاه می باشد

  
  یتشکر و قدردان

پشتیبانی دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد جیرفـت      این پژوهش با
بدین وسیله از مسوولین محترم حوزه معاونت . انجام شده است

  . پژوهشی به خاطر حمایت هاي مالی تشکر و قدردانی می شود
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