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Abstract 

 

Background and purpose: Essential oils are volatile components of plants. Some essential oils 

with phenolic compounds have a strong antimicrobial properties. Probiotics are live microbial food 

supplements which beneficially affect host by improving its intestinal microbial balance, and they are 

well recognized as antimicrobial agents that compete with pathogenic bacteria and inhibit their growth. 

Various types of probiotic bacteria have different sensitivities to essential oils. Some essential oils 

increase the growth of probiotics and some others decrease the growth or inhibit that. Simultaneous use of 

herbal essential oils and probiotics is a new approach in preventing growth of pathogenic bacteria in food, 

therefore, this study aimed at evaluating researches conducted in Iran about the effect of medicinal plant 

essential oils on the performance of probiotic microorganisms. 

Materials and methods: A literature search was conducted in electronic databases including 

Pubmed, Science Direct, Elsevier, SID, Magiran, and Google Scholar and articles published from 2006 

until 2016 (the last decade) were selected. The search keywords included medicinal plants, probiotics, and 

growth inhibition. 

Results: The studies showed that compounds found in essential oils have different functions on 

probiotic bacteria. In other words, in some cases they acted as amplifiers and in some they showed 

inhibitory effects. 

Conclusion: Essential oils of oregano, olive leaf, malt, cinnamon, garlic, dill, cumin, soy, and 

peppermint have positive effects on the growth of probiotic bacteria, while Kelussia, thyme, Teucrium 

polium and simultaneous use of oregano and Ziziphora have negative effect on probiotic growth. 
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بر عملکرد  ییدارو اهانیاسانس گ ریبر تاث یمرور
 کیوتیپروب یهاسمیکروارگانیم

 
   1مهدی رسولی

    2رزاق محمودی    
 3مسعود کاظمی نیا   

 چكیده
باا ااتاتا ااافا فنوای    یاهیگ یهااسانس .هستند اهانیفرار حاصل از گ باتیترک یاهیگ یهااسانس و هدف: سابقه

 ساتنده ییزنده مکمل غااا یهاکر بیها م کیوتیپر ب برخوراار می باتند. یقوضد میکر بی  تیخاصآنتی اکسیدانی از 
 یاتادهتناخته یکر بیاثرات ضادم ی  اارا گاارندیم فبانیم یر  یدیاثرات مف ،ر اه یکر بیکه با بهتر کران باالنس م

 یهاا رفتارهاا کیاوتی. پر بتاوندیها ماپاتوژن رقابت کنند   باعث مهار رتد آن یهایکه با باکترصورت  ایبه ا ،هستند
باعث کاهش  گریا ی  بعض کیوتیرتد پر ب شیها باعث اففااز اسانس ی. بعضاهندیها نشان مرا نسبت به اسانس یمتفا ت

 ییها ار مواا غااا کیوتی  پر ب یاهیگ یهاان اسانسکه استفااه همفم اا آن . ازتوندیها م کیوتیمهار پر ب یرتد   حت
 انجاا  قااتیتحق یبررسا ،مطالعه ایاز ا هدف، دیآیحساب مپاتوژن به یهایاز رتد باکتر یریاووگ یبرا یدیر ش اد

 است. کیوتیپر ب یهاسمیکر ارگانیبر عموکرا م ییاار  اهانیاسانس گ ریتده ار کشورمان ار مورا تاث
،  Google Scholarهاای اطالعااتی نریار  او ار پایگاهاطالعات مربوط به ایا تحقیا  حاصال اسات ا:همواد و روش

Science Direct ،Elsevier ،PubMed ،Magiran   SID  های )اهه اخیر(   با استفااه از کویاد اژه 6002تا سال  6002از سال
 باتد.می medicinal plants ،Essential oils  ،probiotic   growth inhibition، مهار رتد   کیوتیپر ب ،هااسانسگیاهان اار یی، 

ی گیااهی عموکراهاای متفاا تی هااسانس نتایج حاصل از مطالعات صورت گرفته نشان ااا که ترکیبات مواوا ار ها:یافته
 .باتندمی مهارکننده رتدوارای ار م   کنندهتیتقوباتند به ایا صورت که ار بعضی موارا اارا می کیوتیپر ب یهایباکتربر 

اارای اثارات  نعناع فوفوی   زیاره سابف اسانس حاصل از پونه، برگ زیتون، مالت، اارچیا، سیر، توید، سویا استنتاج:
که اسانس گیاهان کارفس کاوهی، آ یشاا تایرازی، کو اوره   ی حال ارهای پر بیوتیک هستند، یباکترمثبتی ر ی رتد 

 اارای اثرات منفی ر ی رتد پر بیوتیک ها هستند. کاکوتی کوهی   نعناع فوفوی استفااه همفمان اسانس
 

 مهار رتد ک،یوتیپر ب ،هان اار ییایگواژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
ی گیاهی، ترکیبات فرار حاصل از گیاهان هااسانس

 ماوراهستند که از گاتته تاکنون به هنگاا  تولیاد غااا 
 سال پیش، از گیاهاان 0000ا هینیچگرفتند. یمقرار  استفااه

قبال از ساال  0000ها یمصاری پفتکی   هاارمانبرای 
میالا از گیاهان برای نگهاداری غااا   مومیاایی کاران 

 اهیاگی یااهانسااس، 01رن اار ق (.0)داانراهاکااه ااستف
 

 E-mail: r.mahmodi@yahoo.com    اانشکده بهداتت اانشگاه عوو  پفتکی قف یا، :قف یا -رزاق محمودی مولف مسئول:

 ، ایراناانشگاه تبریف، تبریف ،. اکتری عمومی اام فتکی، اانشکده اام فتکی0

 ، اانشگاه عوو  پفتکی قف یا، قف یا، ایران، مرکف تحقیقات میکر ب تناسی پفتکی. اانشیار6

 ، قف یا، ایرانه عوو  پفتکی قف یابهداتت، اانشگا اانشجوی کارتناسی ارتد بهداتت   ایمنی مواا غاایی، اانشکده. 1

 : 1/7/0130تاریخ تصویب :              10/1/0130 تاریخ ارااع اهت اصالحات :             10/1/0130 تاریخ اریافت 
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فارمااکولوژی  تولیاد تادند   اثارات اار ساازهاتوسط 

 هاآنی اار تناسی تد، اما استفااه از هاکتاب ارا  هاآن

بسیاری از ترکیباات  (.6)ر اج نداتت 02قرن  ار ار پا تا

ی گیاهی توساط ساازمان غااا   هااسانساهنده یلتشک

اند. اثارات تادهی معرفاخطار یباار ی آمریکا ایماا   

یر ساای   سااایر خااوای اار یاای   ضد یکر بی، ضاادم

ار تهیاه   نگهاداری  هاآنیری کارگبهخوتبویی باعث 

بی  ضدمیکرت صیاخصو (.1،4)مواا غااایی تاده اسات

 هایکر ارگانیساامماز سیعی  گیاهی عویه طیف ی هااسااانس

 لکنتر منرااور بااه هاااآنا ان فری هاابررست. کاه اتایید تد

 هااییباکتریا   یی اغا منشابا زا یماریبهای یباکترتد ر

عاوار    تااثیرات تواه به طرف    یک ازا عامل فسا

یری کارگبهمواب ، تیمیاییی هااارندهنگهبرخی منفی 

(. 2،0)ستاه یی تداغای هاا اارناده نگاه عنوان به هاآن

نیف مورا تایید  هااسانساکسیدانی یآنتچنیا خاصیت هم

 ر ی هااساانساثرات مهااری  (.7)است قرارگرفتهمحققیا 

یاک  یگگای مثبات   اثار  عناوان بههای پاتوژن یباکتر

 به های پر بیوتیکیباکترعویه  هاآنمهاری   کشندگی 

 توا.یمیک  یگگی منفی ار نرر گرفته  عنوان

یی ها فرآ راه به عنوانها پر بیوتیک 0333ر سال ا

سالمت ی ر ی مفیدی میکر بی کاه اثارات ها سوولاز 

از  اکثاااراًهاااا بیوتیک پر، تعریاااف تااادند. ندن اارنساا

 یووسالکتوباساانس یدالکتیک   از اسمولد های یباکتر

هایی تریا پر بیوتیکباتند که بیشیم  باکتریو فیدبی  

 یهااگوناهلی ر ناد،  یمهستند که ار ایره غاایی به کار 

س   پر پیونی باکتریو  نیاف باسیوو، کوییشیاترامختوف 

 (.8)اندتده تناختهپر بیوتیک  به عنوان

کننادگی   یتتقوار ایا مطالعه به بررسای اثارات 

ی بار ر ن اار یی مختوف که مهار رتدی اسانس گیاها

 پراازیم.یمهای پر بیوتیک ار ایران صورت گرفته یباکتر
 

 ی گیاهیهااسانسهای عمل یسممکانخوای بیولوژیکی   
ی گیاااهی تااامل هااسااانسیا اااافای فعااال تاارمهم

ترپنوئیدها )مونوترپنوئیدها   سساکویترپنوئیدها(   فنیال 

 نیال پر پانوئیادها باا پر پانوئیدها هساتند. ترپنوئیادها   ف

اثر ر ی ایواره سوولی، فعالیت ضاد باکتریاایی خاوا را 

یافی گرآباهند. ایا فعالیت به عوات طبیعات یمنشان 

بااا تاوا مایباعاث  کااههای حوقاوی اسات یادر کرباه

یه لی یدی بااکتری ال ا غشای سوولی  اکنش اااه   ار 

ا یدهای چرب اتغال توا. ایاستجمع یابند   فضای بیا 

 ارکاه  تاوامیتداخل باعث تغییرات ساختاری ار غشا 

پاتااد. ایااا یمباااکتری ساایال تااده   از هاام  یجااه آننت

ی گیااهی عویاه هاااساانسیایی ضد باکترمکانیسم عمل 

های گار  مثبات ماوثر اسات. ار مقابال، ایاواره یباکتر

هاای گار  یباکترسوولی خارای پیرامون غشای سوولی 

ا سات یچربازه  ر ا مواا است   اا ا ستآبمنفی 

تاار بیوتیااک موننساایا، باایشیآنتاهااد. هماننااد ینمرا 

 تواننادینمیاف هساتند   گرآبی گیاهی هااسانسترکیبات 

، های گر  منفی نفوذ کنناد. اگرچاهیباکتربه ااخل غشای 

کاماال  طوربااههااای گاار  منفاای یباکترغشااای خااارای 

ی هاولکولمیف نفوذناپایر نیست   گرآبنسبت به مواا 

با  توانند با آب  اکنش اهند  یمبا  زن مولکولی پاییا 

ی لی اوپوی یاهالی از ایواره سوولی از میاان آرامبهانتشار 

های غشایی ایواره ساوولی یاپر تئساکاریدی یا از میان 

  .(3)ی لی یدی سوولی  اکنش اهندیها العبور کنند   با 

 

 فواید زیستی پر بیوتیک ها
زمان اهانی بهداتات از پر بیوتیاک باه تعریف سا

هاای زناده مکمال یکر بم: تاوامایایا صورت بیاان 

غاایی که اثرات مفیدی با بهتر کران بااالنس میکر بای 

تار بایش گاتته ار گاارند.یمر اه ر ی حیوان میفبان 

ها از انبه بهباوا ساالمتی بار ر ی تحقیقات پر بیوتیک

تار باعاث ات بایشحیوانات انجا  تده است، اما تحقیقا

  (.00)برای سالمتی انسان تد هاآنیری کارگ بهگسترش 

 ازها خوای عموکرای مفیادی اارناد، پر بیوتیک

خااوای ماارتبط بااا الکتوباساایووس گاار  مثباات  اموااه

Lactobacillus rhamnosus  توان اتاره کارا کاه یمرا

از اثرات تقویت سیساتم ایمنای، کوونیفاسایون  اندعبارت

(   ضاد IBDرتی، ضد بیماری التهاابی ر اه )مسیر گوا
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الکتوباساایووس هااایی از قبیاال ساارطانی.  اااوا باااکتری
ار مواا غاایی به عوت اارا بوان  اسید فیووس   ر تری

هاای یماریباثرات ضدمیکر بی، ار پیشگیری   ارماان 

یا تارمهماز یکی  (.06،00،6)باتدمیگوارتی بسیار مفید 

 های گسترش استفااه از پر بیوتیکمعیارهای تاثیر گاار ر 

ی پر بیوتیاک اسات هاساوولی مانزندهار مواا غاایی، 

توان یم اموه ازکه به فاکتورهای متعدای بستگی اارا؛ 

ی ار طی تهیه غاا، ذخیره، انتقاال مانزندهبه رتد بهینه   

ی   مقا مت ار اهاز مسیر گوارتی، چسبیدن به اپیتویو  

هاا ی پر بیوتیکمانزندهکرا. قابویت  بیوتیکی اتارهیآنت

های یکر ارگانیسااممیوه رقاباات بااا ایگاار  ساا بااه عماادتاً

بناابرایا غیرفعاال ؛ گیارایمتحت تاثیر قرار  کنندهآلواه

های مضار، باد ن اثار نامناساب بار تدن میکر ارگانیسم

های مفید، مهم اسات. بهباوا افافایش یباکترر ی رتد 

های یجه اضافه نموان اسانسماندگاری موااغاایی ار نت

هاای عامال گیاهی از طری  مهار فعالیت میکر ارگانیسم

باتد، اگرچه اضافه کران فساا امر زه ر  به گسترش می

ممکا است ر ی غااهای پر بیوتیک اثار  هااسانسایا 

انسان به عوات فقادان برخای از بدن  (.00،6)بگاارامنفی 

 کربوهیدراتاه نباواه ها، قاار به هضم برخی ترکیبااتآنفیم

 تواند سبب اختالالت گوارتی   نفخ گاراا.که ایا امر می

 های پر بیوتیاک ار ماوااار ایا راستا به کارگیری باکتری

 تواند ار اهت تخمیر ایا ترکیبات   اواوگیریغاایی می

 هایادراتکربوهاز اختالالت گوارتی بسیار موثر باتد. ایا 

اه مانند بوتیریک اساید، یدهای چرب با زنجیره کوتاسبه 

یدها اساتوند. ایا یماستیک اسید تخمیر الکتیک اسید یا 

 ATPی انساان بارای متابولیسام هاسوول توسط سرعت به

 هاییکر ارگانیسمم (.01)کنندیم  تولید انرژی تدهمصرف

هااا مشااارکت یتامیا چناایا ار ساانتف هاام پر بیوتیااک

ها، بیاوتیا   است که پر بیوتیک تده مشخصکنند. یم

کننااد. عااال ه باار ایااا ار ااااب یمرا ساانتف  K  یتااامیا

 ارکنناد. یمکماک  2Mg ،+2Ca   +3Fe+هایی مثل یون

هاای پر بیوتیاک، یباکتریا اثار ارماانی ترمهم مجموع

ی ار اهتااثیر مثبتای اسات کاه بار ر ی فواور میکر باای 

گاارند؛ به ایا صورت که باا حفات تعااال امعیات یم

مطواوبی را برساالمت اثاراتفوور طبیعای ر اه، میکر بی 

چنایا هامهاا پر بیوتیک (.04،01)گاارندیم کنندهمصرف

 ی ار پیشااگیری از آلاارژی ار کواکااان اعماادهنقااش 

های هر ا  از پاساخ آسمها   اا که آلرژی از آناارند. 

هاای مکملمصرف گیرند، نشأت می فوق حساس ایمنی

 هااا بساایار ار مهااار ایااا  اکاانشپر بیااوتیکی غاااایی 

اسات کاه تجاویف  تاده مشاخص(. 00،06)باتادمایموثر 

ها طی ا ره قبل از زایماان، احتماال اباتال باه پر بیوتیک

بناابرایا ؛ اهادیمبیماری اگفماای آتوپیاک را کااهش 

مساتقیمی  ها نقاشیکر ارگانیسممتوان گفت که ایا یم

اخیال  هاایارتقویت سیستم ایمنی  مهار ایمونوگووباولیا

  (.06)های آلرژی اارندار  اکنش

هاا ار ساالمت اهاان   انادان باه نقش پر بیوتیک

 ی مختواف پر بیوتیاکهاگونهاثبات رسیده است. تاثیرات 

اهان   کاهش سطح اساترپتوکو  موتاانس  بر سالمت

چنایا یکر بای   هامبفاق از طری  تولید ترکیبات ضد م

 گافارشرقابت برای اایگفینی ار فوور میکر بی اهاان 

، باااکتری اهااان اراساات. اهاات تاااثیر مطوااوب  تااده

پر بیوتیک باید ایا توانایی را ااتته باتد که به ساطو  

اناادان متصاال    ارا ترکیااب بیااوفیوم اناادانی گااراا. 

گیااری از تکثیاار یشپچناایا بایااد قاااار بااه رقاباات   هاام

چنیا باا مطالعاات هم (.02)زا باتدیدگیپوسهای یباکتر

یشااگاهی   تاارایط زنااده، آزماار تاارایط  تااده انجااا 

توانناد باعاث یمهاا است کاه پر بیوتیاک تده مشخص

یکر بی ضدمفعالیت  اموه ازپیشگیری از سرطان بشوند. 

یدهای استوان به اثرات باکتریوسیا ها، یمها پر بیوتیک

در ژن، ای اساتیل   ایگار ماواا ارگانیک، پراکسید هی

ها یوه پر بیوتیک سبهتیمیایی مهارکننده اتاره کرا که 

 .(02،00)توندیمتولید 
 

 بحث
 های پر بیوتیکیباکترر ی  هااسانساثرات 

 MIC غورااااات مهارکننااااادگی میااااافان حاااااداقل
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(Minimum Inhibitory Concenteration )یهااسااانس 

کااه ار ی حااال ارت. هااا باالسااگیاااهی عویااه پر بیوتیااک

کننادگی تر، اارای اثار ممانعاتییاپاای بسایار هاغورت

(Minimum Bactericidal Concenteration:MBC )

ار  هااساانسبنابرایا استفااه از ؛ باتدیمها ر ی پاتوژن

ها ها را بد ن آسیب به پر بیوتیکا زهای پاییا، پاتوژن

 ان مختواف ر یی گیاهاهااساانساثرات  (.00)برایماز بیا 

 مااورا کشااورهاهااای پر بیوتیااک ار بساایاری از یباکتر

 یکارهااتحقیقات  است. ارایا مطالعه به قرارگرفتهی بررس

  پراازیم.یمار سطح کشورمان ار ایا زمینه  تده انجا 
 

 پونه
 اساسااً( از تیره نعناعیاان، .Mentha longifolia Lپونه )

معتادل ار پاای ی نواحی هار اخانهار سواحل مرطوب 

 مرکفی   انوبی، استرالیا، انوب غربی آسیا   ایران رتد

کند. اسانس ایا گیاه بر اسااس گوناه   خصوصایات یم

محل رتد از ترکیباتی تامل پولگون، لیماونا   ای ناتا 

 به عناوانگیاهان تیره نعناعیان  معموالًتده است. یلتشک

ه اساااتفاا غاااااها  چاتااانی ار بسااایاری از  اهناادهطعم

چناایا ار پفتااکی ساانتی باارای تسااکیا تااوند   هاامیم

هایی مانند سرارا، استفراغ، قولنج، نایش ماار   یناراحت

  (.07)ر ایمعقرب به کار 

ی ار پنیر تیمار تاده کازئماندگاری الکتوباسیووس 

ارصاد اساانس پوناه نسابت باه پنیار باد ن  01/0حا ی 

نیار اسانس بسایار بااالتر اسات. تامارش باکتریاایی ار پ

( ماناادگاری باکتریااایی log cfu/g 7حااا ی اسااانس )

ار  log cfu/gارصاد  38/0باالتری را نسبت به تمارش 

تفاا ت مشخصای ار  اگرچه اهد.یمگر ه کنترل نشان 

ارصد اساانس  000/0تمارش باکتریایی بیا پنیر حا ی 

ی مانزنااده،  لاای تااوانماای  پنیاار بااد ن اسااانس ایااده 

 ارصااد 000/0ر پنیار حااا ی هاای پر بیوتیااک ایباکتر

 .تر از گر ه کنترل بواارصد اسانس بیش

اهااد کااه تولیااد اسااید توسااط یمها نشااان یافتااه

ی حااا ی اسااانس هانمونااههااای پر بیوتیااک ار یباکتر

یجااا ا pHکاه کااهش  ی کنترل استهانمونهتر از بیش

مشاخص ار طای ا ره رسایدن پنیار اتفااق  طاوربهتده 

ی بااا کااازئفولااوژی الکتوباساایووس مطالعااه مور افتااد.یم

میکر سااکوا الکتر ناای تیمااار تااده بااا اسااانس پونااه 

ی از آسایب   تغییار تاکل، از بایا رفاتا ااافای انشانه

  (.07)سوولی، آسیب غشای سوولی   ... را نشان ندااه است
 

 برگ زیتون
 یشاههم( یاک ارخات .Olea europaea Lزیتون )

یمی ی قااادهاااازماااانسااابف اسااات کاااه کشااات آن باااه 

ی زیتاون حاا ی مقادار زیااای هابرگ (.08)گراایبرم

ی زیتون ترکیباتی تاامل هابرگی هستند. از فنولاافای 

ا لئااوپیا، تیاار ز ل، هیدر کساای تیاار ز ل، کافئیااک 

کومااری -اسید، گالیاک اساید، سایرینجیک اساید، پای

ایاا  انداااهکه مطالعات نشان  تده ادااسید   لوتئیویا 

ر ممانعاات کنناادگی   مهارکنناادگی ترکیبااات اارای اثاا

چنایا ها هستند. هامیکر ارگانیسممر ی رتد بعضی از 

ی زیتون برای انساان   هابرگمصرف عصاره حاصل از 

ی زیتاون اارای هاابرگباتد. یمضرر یبحیوان ایما   

یکر بی، ضاادمیر ساای، ضد اکساایدانی، یآنتخااوای 

  .(03)ی   ضد سرطانی هستندضدالتهاب

های پر بیوتیاک یباکترتمارش مستقیم  ار مطالعه

 2/0   4/0، 6/0ار تاایر   ماساات پر بیااوتیکی حااا ی 

ارصد عصاره برگ زیتون   نمونه کنترل، نشان ااا کاه 

همبستگی مثبتی بیا افافایش رتاد میکر بای   افافایش 

غوراات عصاااره باارگ زیتااون  اااوا اارا. ار ارزیااابی 

 آگاار MRSر ی محیط کشت  تده اااهی کشت هانمونه

 آمد. ماست الکتوباسیووسای به استهمبستگی مشابهی نیف 

ارصد عصاره  2/0)الکتوباسیووس اسید فیووس( حا ی 

 6/0ارصااد    4/0ی هانمونااهباارگ زیتااون ز اتاار از 

 .(03)اراه ا رنیک رسید 30ارصد   کنترل به اسیدیته 

 تیر حا ی بااکتری بیفیاد باکتریومی )بیفیاد باکتریو 

ارصاد عصااره بارگ  4/0ارصد    2/0ی بیفید  ( حا 

ارصد   کنترل به اسیدیته  6/0ی هانمونهزیتون ز اتر از 

ی تیر   ماسات اارای هانمونهاراه ا رنیک رسید.  46

الکتوباسیووس اسید فیووس   بیفید باکتریو  بیفید   ار 
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تر مشخصی نسبت ییاپا pHحضور عصاره برگ زیتون، 

 قابااله بااه الیاال مقاادار ی کنتاارل اارنااد کااهانمونااهبااه 

تر ییاپااید تده است. میفان تولیدالکتیک اسی امالحره

pH  ار تااایر حاااا ی الکتوباسااایووس اساااید فیووس ار

تواناد باه عوات ترکیباات یمحضور عصاره برگ زیتون 

 کنناادهپا یااک  بااه عنااوانکااه  فنولیااک عصاااره باتااد

هااای پر بیوتیااک ار یباکترکنااد   یماکساایگن عماال 

  (.03)کنندیمگن بهتر رتد غیاب اکسی

 

 سویا
، باه الیال ااتاتا Glycine maxعومای  ناا  باسویا 

بواه اسات. عاال ه  تواه مورا هاستمدتاثرات مفید، 

 بر ساکاریدها   آمینواسایدها، اارای ترکیباات سااپونیا 

ارمااان  بااه عنااوان  ایااف فال ن اساات. عصاااره سااویا 

 ا ران قاعادگیکننده از عالئم قبل از قاعادگی   یشگیریپ

های مافما مانناد سارطان، یماریب  هم چنیا برای مهار 

 (.60-66)ر ایمانرمی استخوان   پوکی استخوان به کار 

، مشاهده تد کاه عصااره آمده است بهتواه به نتایج با 

ها )الکتوباسیووس اسید فیووس سویا بر رتد پر بیوتیک

ر ند  ا مقایسهب   بیفید باکتریو  بیفید  ( اثر مثبتی اارا.

یی کااه هانموناهپیشارفت اسایدیته نمونااه تااهد باا سااایر 

، مشااخص تااد کااه تااده اضااافهمقاااایر متفااا تی سااویا 

اففایش غورت سویا، زمان رسیدن به اسیدیته الخواه )ار 

ی هانموناهکناد. یم ترکوتااهزمان تولید محصوالت( را 

تولیاد تایر   ماسات  ر ند ارکنترل )فاقد عصاره سویا( 

تریا زمان الز  را برای رسیدن به اسایدیته مطواوب یشب

تریا غورت چنیا تیر   ماستی که بیشطی کراند   هم

تریا زمان الز  بارای ارصد( را اارا بواند، کم 2سویا )

 .(66)را طی کراند نرر مورارسیدن به اسیدیته 

تولیاد ماسات، باا افافایش غورات عصااره  ر ند ار

یش اسایدیته، قاوا  افافا باربات سویا، عاال ه بار تااثیر مث

 60ی تولیدی ار طی هاماستماست نیف بهبوا یافت. ار 

گونه تغییری ار رنگ   قوا  مشاهده نشد، اماا یچهر ز، 

با اففایش غورت  هاماستطعم مطبوع بواند؛ مفه  نرر از

تاد کاه عوات آن افافایش اسایدیته باوا.  تارتارشسویا 

عصااره ساویا ار  ارصاد 2   4، 6ی هاغورتاستفااه از 

  (.66)ی تولیدی ایجاا طعم توخ نکراهاماست
 

 سیر
هاای پیاازی یسبف( از استه Allium Sativumسیر )

ایا گیاه از  غاایی اهمیت زیاای اارا. لحاظ ازاست که 

یکی از گیاهاان اار یای   چاتانی  به عنواناالیا  یم قد

 طااور بااهتااد   اهمیاات اار یاای آن یمغاااایی کشاات 

یا ترکیبات ترمهمی ار حال گسترش است. از  نر زافف

 تاوان از آلئایا ناا  بارا. ترکیباات ایگاری یمایا گیااه 

هاا، هاا، مرکاپتاانیدها، آژ ئااساولفمانند آلیسیا، پوای 

ها   آانوزیا نیف ار اوانه تیوگویکوزیدها، تیوسولفینات

. عصااره ایاا گیااه اارای اثارات توامیگیاه سیر یافت 

یر ساای، ضااد ضد ضااد باکتریااایی،  موااها ازمتعاادای 

قارچی، کاهنده لی ید   کوستر ل سر ، کاهنده قند خون 

  (.61)باتدیم  ضد انعقاا 

هاای پر بیوتیاک یباکترار مطالعه اثر سیر بر رتد 

الکتوباسیووس اسید فیووس   بیفیاد باکتریو  بیفیاد  ، 

 1/0   6/0مشاهده تد که تایر الکتوباسیووسای حاا ی 

ارصااد    0/0ی حااا ی هانمونااهر ز اتاار از ارصااد ساای

چنیا تیر اراه ا رنیک رسید. هم 46کنترل به اسیدیته 

 ارصد سیر   نموناه تایر 1/0   6/0بیفید باکتریومی حا ی 

ارااه  46به اسیدیته  ارصد 0/0 ینمونهکنترل ز اتر از 

همبساتگی یاک  اهندهنشانا رنیک رسیدند. ایا نتایج 

  افافایش  های پر بیوتیکیباکترد مثبت بیا اففایش رت

هاای بنابرایا اهت تولید فارا راه (.64)غورت سیر است

لبنی باا خصوصایات ارگاانول تیکی   فیفیکوتایمیایی   

ماناادگاری مناسااب باااکتری هااای پر بیوتیااک، اسااانس 

  تواند مورا استفااه قرار گیرا.ماکور می

 

 توید
ه ( گیاهی است که باAnethumgraveolensتوید )

رایج ار تهیه غاا به کار  طور بهعوت خوای ذاتی خوا 
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باه گیاه آت فی یا  به عنوانر ا. محصوالت ایا گیاه یم

افف انی فرعی ساالا   چای کاربرا اارند. اسانس  عنوان

اکساایدانی، یآنتحاصاال از ایااا گیاااه اارای خااوای 

  (.60)یکر بی   ضد سرطانی استضدم

ی مانزناده  ی رتاد اثر عصاره توید ر  مطالعهار 

الکتوباسیووس اسید فیووس   بیفیاد باکتریو  بیفیاد  ، 

ایده تد که ماست الکتوباسیووس اسید فیووسی حاا ی 

 6/0   4/0ی هانموناهارصد توید ز اتار از ایگار  2/0

ارااه ا رنیاک  30ارصد   نموناه کنتارل باه اسایدیته 

چنیا ماست بیفید باکتریو  بیفید می حاا ی رسید   هم

ی حا ی هانمونهارصد توید ز اتر از ایگر  6/0   4/0

اراااه ا رنیااک  46ارصااد   کنتاارل بااه اساایدیته  2/0

های فوق   اثر محر  عصاره با تواه به یافته (.60)رسید

های پر بیوتیک، اهت تسریع رتاد توید ر ی باکتری

هاای لبنای تخمیاری باه های استارتر ار فارا راهباکتری

  .وان از ایا عصاره بهره است یگه ماست نیف می ت

 

 اارچیا:
 Cinnamomum verum J. Preslعومی  باناا چیا اار
   (cinnamomumن )چیاارانس    بو برگااه به خانو

اارا. تعو   Cinnamomum zeylanicum verumگوناه 

 یهاگاتتهازه کا ستب اوامحبر بسیاهای یهاا ه از گیایاا

 زه مر  است گرفتاه ایمار رق اساتفااه مورانیا ا ر ار ا

، پفتکی، یی، اار ییاصنایع غاار نی ا افری کاربراهااا

ا رااابرکا بر  ها عالاااچیاارا. ااری اااتتابهد   یااایشآرا

ی ماننااااد یگرامند اسوای خو، اارای هندگیاطعاااام

ی از تکثیااار اووگیر  یابت اضد ، بی فعالیت ضدمیکر

ی گراسرماخون ماباتاد   ار اریمی سارطانی هاسوول

اارچیا باه الیل ااتتا ترکیباات فنولیاک   ست. امؤثر 

 اکسایدانییآنتاارای خاصیت اکسیدانی،یآنت ترکیبات سایر

اکسایدانی اارچایا یآنتیا ترکیبات ترمهمنیف هست. از 

تااوان بااه ا ژنااول، کااامفا، کوماااریا سااینامالدئید، یم

   (.62)ترپینا   سیناکازیول اتاره کرا-سینامیک اسید، گاما

  های پر بیوتیاکیباکترار مطالعه اثر اارچیا بر رتد 
 

یرموز، ایده تد که نمونه بیفیاد باکتریومی حاا ی تار 

ی ایگار   کنتارل، هانمونهارصد اارچیا نسبت به  2/0

ارااه ا رنیاک رساید   نموناه  10تر به اسایدیته  یعسر

ارصد اارچیا نسابت  2/0   4/0الکتوباسیووسی حا ی 

ارااه ا رنیاک  10تر به اسایدیته یعسر هاهنمونبه ایگر 

 ارصاد 2/0   4/0رسید. نمونه تامل هر ا  باکتری حاا ی 

ارااه  10تار باه اسایدیته یعسار هانموناهنسبت باه ساایر 

با تواه به نتایج باه اسات آماده ار (. 67)ا رنیک رسید

 خصوی اسانس اارچیا، به کاارگیری آن ار محصاوالت

 هاایسبب تقویت رتد باکتریتواند غاایی پر بیوتیک می

  ها ار غاا گراا.پر بیوتیک   اففایش ماندگاری آن
 

 مالت:
میافان تولیاد،  نرار از( .Hordeum vulgare Lاو )

 نرار ازر ا. ایاا گیااه یماپنجمیا غوه مهم انیا به تمار 

کشت   کار ار ترایط متنوع آب   هوایی مقاا  ا ل را 

ی است کاه ازاههاواناارا است. مالت حاصل از غالت 

هااای یتامیا منبااع مناساابی از کربوهیاادرات، پاار تئیا، 

ر ند   مواا مواوا یمب   امال  معدنی به تمار گر ه 

کنندگی از ایابت نوع ا  ار آن اارای خاصیت ممانعت

یش افافا بارتااثیر عصااره مالات  مطالعهار  (.63،68)است

 فیووسهای پر بیوتیک الکتوباسایووس اساید یباکتررتد 

بیفید   ایده تاد کاه افافایش غورات    بیفید باکتریو 

عصاره مالت تاثیر مثبتی بر ر ند صعوای اسیدیته اارا   

ارااه  40زمان رسیدن به اسیدیته الخواه که بارای تایر 

اراااه ا رنیااک  30ا رنیااک   باارای ماساات تولیاادی 

بناابرایا افاف ان عصااره  (.68)اهدیمباتد را کاهش یم

صااوالت غاااایی پر بیوتیااک بااه  یااگه مالاات ار مح

هاای لبنای از اثارات مطواوب فیفیکوتایمیایی   فرا راه

  تواند برخوراار باتد.ارگانول تیکی می

 

 کرفس کوهی:
 کرفس کوهی انس ادیدی از خانوااه چتریان است

 (Kelussia odoratissima Mozafگوناه اارا ) که تنها یاک
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   ساله چندیاه گ یاا (.10)که فقط ار ایران مواوا است

 هاساتمدتی ایا گیاه که هااانه (.10)ستامعطر ر بسیا

یااگه   بااههااای ماافما مختوااف یماریبارمااان  بااه عنااوان

ر ا، غنای از ترکیباات یماسرارا   ارا معاده باه کاار 

  (.10)فنولیک است

ی که بر ر ی اثر اسانس کرفس کاوهی امطالعه ار

(Kelussia odoratissima ر ی )های پااتوژن   یباکتر

نشان ااا که اسانس کرفس پر بیوتیک صورت گرفت، 

بااالیی )اثار منفای(  نسابتاًکوهی از فعالیت مهاری رتاد 

، L. acidofillus ،L.caseiهای پر بیوتیک )یباکترعویه 

L.ramnus   L. plantarumتاریا( برخوراار است   بیش 

ان اثر مهاری رتد را عویه الکتوباسیووس رامنوس باا میاف

MBC   MIC  بااااه ترتیاااابppm 6000   ppm 0600 

بنابرایا تاثیر منفی کاربرا اسانس ماکور ار  (.10)ااتت

هاای های غاای پر بیوتیک بار عموکارا بااکتریمکمل

  .ماکور لحاظ تده است
 

 کاکوتی کوهی   نعناع فوفوی:
(   Ziziphora clinopodioidesکااکوتی کاوهی )

( متعواا  بااه خااانوااه Mentha piperitaنعناااع فوفواای )

نعناعیان هستند. ایا گیاهان ار سراسر ایران  اوا اارند. 

هااای گوارتاای   یماریبار طااب ساانتی باارای ارمااان 

  (.16)است تده استفااه یر سی 

ی کااکوتی کاوهی   هااسانسی که اثر امطالعه ار

نعنااااع فوفوااای ر ی فعالیااات بااااکتری الکتوباسااایووس 

ساای تااد، نشااان ااا کااه اسااید فیووس ار ماساات برر

 ی مختوافهااغورتی ایا باکتری ار ماست حا ی مانزنده

، 70، 40، 60، 0اسانس کاکوتی کوهی   نعنااع فوفوای )

000   010 µg/L )کناد   یممشخصی کاهش پیدا  طوربه

 فعالیت الکتوباسایووس   هااسانسبیا اافای ایا تداخوی 

افاف ان  اثارات منفای (.16)تاوامایاسید فیووس ایجااا 

هااای اسااانس ماااکور باار قابویاات زنااده مااانی باااکتری

های غاایی پر بیوتیک بایستی ماد پر بیوتیک ار مکمل

  نرر قرار گیرا.

 آ یشا تیرازی
 یاک  .Zataria multiflora Boissآ یشا تیرازی 

 

  ازای متعوا  باه خاانوااه نعناعیاان اسات کاه یاهاا گیاه 

 اغرافیاااایی ار ایاااران، افغانساااتان   پاکساااتان  لحااااظ

تااوان بااه یماز ترکیبااات ایااا گیاااه  (.11)کناادیمرتااد 

سیتوساتر ل اتااره -سیما، تیماول   بتاا -زاتاتریول، پی

نموا. اعضای مختوف ایاا گیااه اارای خاوای ارماانی 

کننده اساتگاه عصابی،  یتتقوضد تشنج،  اموه ازمفید 

چنیا ایا عدگی است. هممسکا ارا معده   اراهای قا

گیااه اارای اثاارات ارمااانی عویااه برفااک اهااانی انسااان، 

اثرات ضد قارچی   ضد پالسموئیدی است کاه مرباوط 

باااه  ااااوا بتولینیاااک اساااید ار آن اسااات   فعالیااات 

موااوا  کاار اکر لیکر بی آن به عوت تیماول   ضدم

  (.14)باتدیمار گیاه 

ازی ر ی ار مطالعه اثر ضد باکتریایی آ یشاا تایر

 های پر بیوتیک   پاتوژن، مشاهده تاد کاه اساانسیباکتر

ارصاد یاک منطقاه مهاااری  0گیااه باا غورات بااالتر از 

کناد، یمایجااا  L. rhamnosus   L. casei اضح عویه 

ارصد منطقه مهااری  اضاحی  0که ار غورت ی حال ار

 (.11)تاوامایایجاا  L. acidophilus   L. plantarumعویه 

هاای بااال ار ا کاربرا اساانس مااکور ار غوراتبنابرای

تواند هماراه باا مهاار های غاایی پر بیوتیک میفرا راه

  ها باتد.نسبی رتد پر بیوتیک

 
 کو وره:

( متعو  به خانوااه Teucrium poliumگیاه کو وره )

سال است که ایا گیااه  6000بیش از  (.10)نعناعیان است

ری، نیار  بخشای، آ ی، عارقاارارآ ربه عوت خاوای 

ضد تب، ضد اس اسم   صفرابری ار طب سنتی اساتفااه 

اارای خااوای کاهنااده قناادخون،  عااال ه بااه .تااواماای

ی، کاهنده  زن بادن، ضدالتهاباففایش انسولیا   فعالیت 

، کاهنااده چرباای خااون، ضااد ارا   فشااارخونکاهنااده 

 (.17،12)استاکسیدانی یآنت
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 مـــروری

 

وای حسای   ار مطالعه اثر اسانس کو وره ر ی خ

فیفیکوتیمیایی ماسات پر بیوتیاک، باا توااه باه نتاایج 

)ماسااات  Bتااامارش الکتوباسااایووس کاااازئی، نموناااه 

از اسانس  ppm 20)تیمار حا ی  Dپر بیوتیکی(   نمونه 

های پر بیوتیاک یباکترتریا تمارش کل کو وره( بیش

 اسات باه( را ااتتند. بر اساس نتاایج cfu/g 2/47زنده )

ی پاییا هاغورتت الکتوباسیووس کازئی با ، امعیآمده

؛ اگرچاه افافایش غورات تاوانمایاسانس کو وره مهار 

 ( باعث کاهش تمارش باکتریااییppm 80اسانس کو وره )

کارگیری اساانس مااکور ار بنابرایا ار به (.10)توامی

های لبنی پر بیوتیک بایستی اقات زیااای تولید فرا راه

صورت پایرا، چارا کاه باه  های مورا استفااهار غورت

های باال نه تنها سبب ایجاا خصوصیات کارگیری غورت

توا، بوکاه اثارات منفای بار قابویات طعمی نامطووب می

  ها خواهد ااتت.ماندگاری پر بیوتیک

 

 فر ال:
( متعو  باه خاانوااه چتریاان Ferula sharifiفر ال )

گونه است کاه از آسایای  070است. انس فر ال اارای 

کناد. یمکفی به سمت غرب تاا تامال آفریقاا رتاد مر

منبع خوبی از ترکیبات فعاال  به عنوانگیاهان ایا انس 

(   Sesquiterpenoidتارپا ) بیولوژیکی مانند سف کویی

. چندیا گوناه از ایاا اانس ار اندتده تناختهسولفور 

ی مختواف هااارگانطب سنتی بارای ارماان اخاتالالت 

بااه  ferula assa-foetidaی مثااال . باارااندتااده اسااتفااه

، ضاد اارارآ رضد تشنج، ضد نفخ، ضد اس اسم،  عنوان

  (.18)توامییر بخش   مویا استفااه نکر ، 

ار مطالعااه خااوای بیولااوژیکی   فیفیکوتاایمیایی 

اساانس گیااه فار ال اسانس فار ال، نتاایج نشاان ااا کاه 

هاای یباکتراارای اثر مهاری رتاد )تااثیر منفای( عویاه 

پر بیوتیک الکتوباسیووس اسید فیووس، الکتوباسیووس 

 کازئی، الکتوباسیووس پالنتار     الکتوباسایووس رامناوس

 هاا الکتوباسایووس اساید فیووسیباکتربیا یا ا اراست   

به ترتیاب  MIC   MBCتریا حساسیت را با میفان بیش

ppm 0600   ppm0000  به اسانس حاصل از ایاا گیااه

بنابرایا اثرات منفی اسانس ماکور بر رتاد  (.7)نشان ااا

هااای پر بیوتیااک بایسااتی ار تهیااه محصااوالت باااکتری

بااا تواااه بااه  غاااایی عموگاارا مااورا تواااه قاارار گیاارا.

ی هااسااانسی اثاارات ینااهزم ار گرفتااهانجا تحقیقااات 

های پر بیوتیاک ار ایاران، یباکترگیاهی مختوف ر ی 

حاصال از پوناه،  ایا موضوع بوا که اسانس بازگوکننده

برگ زیتون، مالت، اارچیا، سایر، تاوید، ساویا، نعنااع 

فوفواای   زیااره ساابف اارای اثاارات مثبتاای ر ی رتااد 

های پر بیوتیک هستند   با افافایش غورات ایاا یباکتر

هاای پر بیوتیاک افافایش پیادا یباکتر، رتاد هااسانس

کاه اساانس گیاهاان کارفس کاوهی، ی حال ارکند، یم

ی، فر ال، پونه کاوهی   اساتفااه همفماان آ یشا تیراز

اسانس کاکوتی کوهی   نعناع فوفوی اارای اثرات منفی 

ی مختوف هاغورتها هستند   ار ر ی رتد پر بیوتیک

بناابرایا ؛ کننادیمهای پر بیوتیک را مهاار یباکتررتد 

هنگا  تولید محصوالت پر بیوتیک   استفااه از اسانس 

 حااائفایااا نکتااه  هاااآنار  ی گیاهااان اار یاایعصاااره  

کااه کاااربرا برخاای از گیاهااان اار یاای  اسااتاهمیاات 

چون پونه، برگ زیتون، مالت، اارچیا، سیر، توید   هم

سااویا، اثاارات مثبتاای باار رتااد   قابویاات ماناادگاری 

هاااای پر بیوتیاااک اارا   بناااابرایا ار بهباااوا بااااکتری

خصوصیات حسای   ارزش تغایاه ای ایاا محصاوالت 

خواهند باوا. حاال آن کاه کااربرا گیاهاانی بسیار مفید 

چااون کاارفس کااوهی، آ یشااا تاایرازی، فاار ال، پونااه 

کوهی   ترکیب کاکوتی کوهی   نعناع فوفوی باه عوات 

اارا بااوان اثاارات منفاای باار قابویاات رتااد   زنااده مااانی 

 توانااد تاااثیرات مطوااوبی ینمباااکتری هااای پر بیوتیااک، 

 تاااثیر ار محصااوالت غاااایی عموگاارا ااتااته باتااند. 

اساااانس گیاهاااان اار یااای مختواااف بااار عموکااارا 

نشان  0های پر بیوتیک ار اد ل تماره یکر ارگانیسمم

 است. تده اااه
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   پاتوژن کیوتیپر ب یهاسمیکر ارگانیمختوف بر عموکرا م ییاار  اهانیاسانس گ ریتاث :1 شماره جدول
 

 نا  عومی نا  اسانس
 اثر بر رتد

 پر بیوتیک ها
 میکر ارگانیسم پاتوژن یسم پر بیوتیکمیکر ارگان

 اثر بر رتد

 پاتوژن ها
 محققیا

 Lactobacillus casei Staphylococcus aureus, Listeria اففایش رتد .Mentha longifolia L پونه

monocytogenes 
 مهار رتد

 محموای  

 (07) 6001همکاران 

 Lactobacillus acidophilus and اففایش رتد .Olea europaea L برگ زیتون

Bifidobacterium bifidum 
- - 

 مرحمتی زااه  

 (03) 6001همکاران 

 مهار رتد باکتری Kelussia odoratissima Mozaf کرفس کوهی
Lactobacillus casei, Lactobacillus 

acidophilus, Lactobacillus plantarum 

and Lactobacillus ramnus 

Salmonella thyphimurium, Escherichia coli, 

Listeria 

monocytogenes and Staphylococcus aureus 
 مهار رتد

 محموای  

 (10) 6004همکاران 

 کاکوتی کوهی

   نعناع فوفوی
Ziziphora clinopodioides 

and Mentha piperit 
 - - Lactobacillus acidophilus مهار رتد

 سرابی امب  

 (16) 6003همکاران 

 Lactobacillus acidophilus and اففایش رتد Anethumgraveolens توید

Bifidobacterium bifidum 
-  

 مرحمتی زااه  

 (60) 6006همکاران 

 Lactobacillus acidophilus and اففایش رتد Cinnamomum verum J. Presl اارچیا

Bifidobacterium bifidum 
-  

 مرحمتی زااه  

 (67) 6006همکاران 

 مهار رتد .Zataria multiflora Boiss آ یشا تیرازی
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 

rhamnosus, Lactobacillus plantarum and 

Lactobacillus casei 

Escherichia coli, Salmonella enteritidis, 

Staphylococcus aureus and Bacillus cereus 
 مهار رتد

 تاکری  

 (11) 6000همکاران 

 Lactobacillus acidophilus and  اففایش رتد .Hordeum vulgare L مالت

Bifidobacterium bifidum 
- - 

 مرحمتی زااه  

 (68) 6000همکاران 

 Lactobacillus acidophilus and اففایش رتد Allium Sativum سیر

Bifidobacterium bifidum 
- - 

 مرحمتی زااه  

 (64) 6006همکاران 

 Teucrium polium کو وره
 -اففایش

 کاهش رتد
Lactobacillus casei Salmonella typhimurium مهار رتد 

 محموای  

 (10) 6006همکاران 

 مهار رتد Ferula sharifi فر ال
Lactobacillus casei, Lactobacillus 

acidophilus, Lactobacillus plantarum 

and Lactobacillus ramnus 

Salmonella thyphimurium, Escherichia coli, 

Listeria 

monocytogenes and Staphylococcus aureus 
 مهار رتد

 محموای  

 (18) 6001همکاران 

 - - Lactobacillus casei اففایش رتد Mentha piperita نعناع فوفوی
 عفیفه رضایی  

 (13) 6001همکاران 

 Lactobacillus اففایش رتد Cuminum cyminum زیره سبف

acidophilus 
Staphylococcus aureus مهار رتد 

 حسان صااقی  ا

 (40) 6003همکاران 

 Lactobacillus acidophilus and اففایش رتد Soya سویا

Bifidobacterium bifidom 
- - 

 مرحمتی زااه  

 (40) 6003همکاران 

 Lactobacillus acidophilus and اففایش رتد Spearmint نعناع

Bifidobacterium bifidom 
- - 

 مرحمتی زااه  

 (46) 6000همکاران 

 Lactobacillus casei and Lactobacillus اففایش رتد Origanum vulgare مرزنجوش

paracasei 
- - 

 رنجبری  

 (41) 6004همکاران 

 Ziziphora clinopodioides کاکوتی
 مهار رتد ار

 غورت های باال
Starter culure - - 

خداپرست   

 (44) 6007همکاران 

 Lactobacillus acidophilus and اففایش رتد Olive leaf برگ زیتون

Bifidobacterium infantis 
 (40) 6000حداایان  - -

 Purslane خرفه
 -اففایش

 کاهش رتد
Lactobacillus acidophilus and 

Lactobacillus casei 
- - 

 بصیرتی  

 (42) 6000همکاران  

 Lactobacillus acidophilus and اففایش رتد Mentha spicata پونه کوهی

Bifidobacterium animalis 
- - 

 تاهداای  

 (47) 6000همکاران  
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