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 4/2/99تاریخ پذیرش:                                                                                                     9/10/98تاریخ دریافت: 

 چکیده

ها،  تر در مورد اثرات بازدارندگی گیاهان، با توجه به نوع جغرافیا و تأثیر آب و هوا بر روی آن به دلیل نیاز روزافزون به آگاهی بیش سابقه و هدف:

 بیوتیک بررسی شد. گرم مثبت در مقایسه با سه آنتی  ضدباکتریایی اسانس چند گیاه از خانواده المیاسه بر روی پنج باکتریاثرات 

های آویشن، مرزه، رزماری،  میکرولیتر از اسانس 20و  15، 10گیری قطر هاله بازدارنده در حجم  روش دیسک دیفیوژن با اندازه ها:مواد و روش

اسیتافیلوکوکو   ، باسییلو  سیرسو   سیلین و کلرامفنیکل، تتراسایکلین بر روی  بیوتیک پنی سه بار تکرار در مقایسه با سه آنتی پونه و نعناع با
-ها بیا اسیتفاده از روش گیاز    استفاده شد. ترکیبات شیمیایی اسانس اورسو ، انتروکوکو  فکالیس، انتروکوکو  فاسیوم و لیستریامونوسیتوژنز

 .(>05/0p) شرکت فروشنده آنالیز شد کروماتوگرافی توسط

داری افزایش یافت و باعث افزایش قطر هاله ی عدم رشید شید. آویشین و     ها، با افزایش مقدار آنها به شکل معنی اثر بازدارندگی اسانس :هايافته

عدم رشد ها، قطر هاله  در مقایسه با اسانسها داشتند. پونه و نعناع و رزماری  بیوتیک داری روی رشد باکتری ها نسبت به آنتی مرزه کاهش معنی

 داری نداشتند. میکرولیتر اختالف معنی 20کوچکتر و در مقایسه با آنتی بیوتیک ها، در 

میکرولیتر از آنها با  20نتایج نشان داد آویشن و مرزه اثر بازدارندگی زیادی روی سرعت رشد باکتری های موادغذایی دارند. مقدار  گیري: نتیجه

در مقایسه با آنتی بیوتیک ها و اسانس ها، مرزه بیشترین اثیر بازدارنیدگی بیر روی     برد. شترین اثر بازدارندگی، ماندگاری مواد غذایی را باال میبی

 نشان دادند. استافیلوکوکو  اورسو و زنز   باسیلو  سرسو ، لیستریامونوسیتوانترووکو  ها و آویشن، بر روی 

  اسانس، باکتری گرم مثبت ، ضد باکتری، یکبیوت آنتی واژگان كلیدي:

  مقدمه 

روبه رشد جمعیت جهان تأمین غذا را به عنوان یکیی  روند 

. در این بین، (1) از مهمترین مساسل روز دنیا مطرح کرده است

ییک   از نظر بقا و رشید میکروارگانیسیم هیا،    ایمنی مواد غذایی

( در مییان راهبردهیای   2مشکل جهانی شیناخته شیده اسیت )   

شییمیایی  متعدد برای افزایش ماندگاری غذا، نگهدارنیده هیای   

در مقایسییه بییا سییایر تکنیییک هییا، بیشییترمورد اسییتفاده قییرار  

هیای شییمیایی در میواد     اسیتفاده از نگهدارنیده  (. 3گیرند ) می

بیوتیک ها، مورد پسند بسییاری از مریرف    غذایی به ویژه آنتی

ها نیست و منجر به افزایش فشار بر صنایع غذایی بیرای   کننده

جهیت حفیی ییا افیزایش     های طبیعی  روی آوردن به جایگزین

. ییک راه بیرای حیل ایین     طول عمر مواد غذایی گشیته اسیت  

هیا و   مشکل، استفاده از نگهدارندهای طبیعی همچیون عریاره  

هیا  های گیاهی برای جلوگیری از رشید میکروارگانیسیم  اسانس

 اسیتررا  شیده   گییاهی  هیای و اسانس ها عرارهاین ( 4است )

ترکیبات اصیلی مرلیو    فعالیت ضد میکروبی باالیی نسبت به 

بییا مکانیسییم متفییاوتی نسییبت بییه آنتییی و  (5، 6شیده دارنیید ) 

کننید و بیه عنیوان نگهدارنیده     ها اثیر میی  ها بر باکتریبیوتیک

های مرنوعی محسوب طبیعی جایگزین مهمی برای نگهدارنده

های  گیاهی دارای اثر ضدمیکروبی، ضید  (. اسانس7گردند )می

وده و قادر هستند رشد بیاکتری  اکسیداسیونی و ضد سرطانی ب
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( و به دلییل ارا  8های پاتوژن و تولید سم آنها را کنترل کنند )

بودن ترکیبات فنلی ماننید کیاروارول، اوژنیول و تیمیول دارای     

در  آنهیا  واقیع اسیتفاده از   درو ( 9خاصیت ضدباکتری هستند )

زمینییه  و نیییز برییاطربییه دلیییل فعالیتشییان  صیینایع غییذایی،

های متیداول   بیوتیک زمانی که در ترکیب با آنتی سینرژیتی در

می توانید  د، نده اجازه کاهش دوز مررفی را میو  مررف شده

 هییا، ترکیییب اییین از اسییتفاده بنییابراین، (.10)باشیید مفییید 

 دیگیر  و غیذایی  هیای  بیاکتری  کنتیرل  بیرای  خوبی جایگزین

( و 11-14) رود میی  شیمار  بیه  بیماریزا، های میکروارگانیسم

شود  ها به فعالیت مکانیسم نمی منجر به مقاومت بیشتر باکتری

یکی از مهمترین خانواده گیاهی المیاسه بیه شیکل    (.15-16)

البیت است که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اسیت.  

کنند  ترین و انواع دیگر ترکیباتی را تولید می ،ها بیشتر المیاسه

تولیید نسیل    هیای انیدام ها و  قهها، سا که در غدۀ اپیدرمال برگ

تیمییول و  . از میییان اییین ترکیبییات،(17ذخیییره شییده اسییت )

 ،تولیید شیده   هیای اسانسهای مرتلف در  کارواکرول در نسبت

 بنیابراین،  ،(18گیاهان از خانواده المیاسه وجود دارند )توسط 

این  از هدف .هستند متعددی میکروبی ضد های ویژگی دارای

 از چنیید اسییانس تجییاری میییزان بازدارنییدگیمطالعییه، تعیییین 

های مرتبط با میواد غیذایی در    گیاهان آسیایی در برابر باکتری

 های مرنوعی راییج بیود.  در مقایسه با آنتی بیوتیک ،حجم باال 

در اییین مطالعییه، خروصیییات ضییدباکتریایی مقییادیر بنییابراین 

 مرتلف از اسانس چند گیاه خانواده المیاسه مورد بررسی قیرار 

 گرفت.

  هامواد و روش 

ها از خانواده ی المیاسه به ترتیب: آویشن،  اسانس اسانس ها: 

کاشیان  اسیانس  مرزه، رزماری، نعناع و پونه و از شرکت بیاریج  

گازکرومیاتوگرافی  ترکیبات اصلی آنها با استفاده از  تهیه شدند.

متیر،   30)طول  HP-5MS حاوی ستون Agilent 6890A مدل

 25/0میکرومتییر و ضییرامت فییاز ثابییت    250قطییر داخلییی  

 Agilent 5975 میکرومتر( مترل به طیف سینج جرمیی میدل   
دستگاه گازکروماتوگرافی مترل به طییف سینج   انجام پذیرفت. 

 جرمی شناسایی گردید.

 هیای   بیاکتری در ایین تحقییق    های موورد مااععوه:   باکتری

، (ATCC 25923) اسییتافیلوکوکو  اورسییو  گییرم مثبییت  

 انتروکوکو  فکیالیس  (،ATCC 10541) انتروکوکو  فاسیوم

(ATCC 47077) ،مونوسیییتوژنز لیسییتریا (ATCC 19115)  و

از بیه صیورت لییوفیلیزه    ( ATCC 14579) باسیلو  سیرسو  

 خریداری شدند. های علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش

: اثرات ضیدمیکروبی  بررسی خاصیت ضدباکتری اسانس ها

از روش دیسک دیفیوژن بررسیی شید. بیرای خیار      با استفاده 

سیی سیی از محییط    5/0 ،ها از حالیت لییوفیلیزه   نمودن سوش

آلمیان( بیه درون لولیه    ، کشت برین هارت اینفوژن براث )مرک

ساعت  24ریرته و به مدت لیتر میلی 2حاوی سوش به مقدار 

بیر روی  گذاری شدند. سپس گرمرانهگراد  نتیادرجه س 37در 

تریپتیکاز سوی آگار پاسیاژ داده و بیا اسیتفاده از     محیط کشت

بییا محلییول  وسییرم فیزیولییوژی اسییتریل کییدورت سییازی شیید 

استاندارد نیم مک فارلند )غلظت سوسپانسیون میکروبی با لوله 

 5/1cfu/ml×108نییم میک فارلنید بیه تعیداد تقریبیی       شماره 

( مورد مقایسه چشمی قرار گرفیت. سیوآا اسیتریل    تعیین شد

بر روی محییط کشیت   شد و آغشته به سوسپانسیون میکروبی 

. دیسیک  گردیید مولرهینتون آگار به صورت شیطرنجی کشیت   

خام بر روی محیط قرار گرفته و با اسیتفاده از سیمپلر مقیادیر    

 هها به طور جداگانه ریرتی  بر روی دیسکهر اسانس مورد نظر 

سیاعت   24گیراد بیه میدت     نتیادرجیه سی   37و در دمیای   شد

بیوتییک تتراسییایکلین،   هیای آنتیی   دیسیک  گردیید. دماگیذاری  

میکروگرم بر میلی لیتر(  10کلرامفنیکل و پنی سیلین ) مقدار 

مورد بررسی قرار گرفتند. قطر هاله ی عدم رشد بیا اسیتفاده از   

 زمیایش (. ایین آ 2-) جیدول   گیری شید  خط کش مدر  اندازه

افیزار   نتیایج بیا اسیتفاده از نیرم    و  بار تکرار صورت گرفیت  3با  

Excell   وSPSS آنالیز آماری شد (05/0p<). 

 هايافته 
در  :GCها بااستفاده در دسوتااه   ترکیب شیمیایی اسانس

هیا و ترکیبیات شییمیایی آنهیا توسیط       آنالیز اسانس ،1جدول 
 نشان داده شده است.   GCدستگاه 

های گرم  باکتری بر رویآویشن  استفاده از اسانستأثیر 

ها بر روی میزان  بیوتیک ها و آنتی اسانس بازدارندگی اثر مثبت:

نشیان داده شیده اسیت، آویشین      2در جیدول   ها رشد باکتری

در همیه   انتروکوکو  فکیالیس اثربازدارندگی بیشتری بر روی 

و  و باسییلو  سیرس  ، انتروکوکو  فکیالیس . مقادیر نشان داد

در بیه ترتییب، مقاومیت کمتیری را     استافیلوکوکو  اورسیو   

 .(1)نمودار داشتندآویشن مقابل 
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اصلی و ترکیبات  ی گیاهی مورد استفادهها فهرست اسانس .1 جدول

 آنهاتشکیل دهنده 

 (w/w%)میزان  ترکیبات اصلی نام علمی نام عمومی

 29/28 تیمول Zataria Multiflora آویشن

 03/56 + تیمول کارواکرول

 67/23 آلفا پینن Rosmarinus officinalis L رزماری

 14/1 بتا پینن

 50/6 رنئولوب

p-47/1 سیمن 

 28/4 لیمونن

 68/7 کامفور

 04/11 سینئول

 46/50 کارواکرول Satureja Hortensis مرزه

 6/44 پالگئون Mentha pulegium L پونه

 3/0 سینئول Mentha viridis L نعناع

 07/23 لیمونین

 45/4 منتول

 83/52 کارسون

 4/2 پالگئون

 

 برمرزه  و میزان بازدارندگی آن  تأثیر استفاده از اسانس

کمترین میکرولیتر مرزه،  20حجم  های گرم مثبت: باکتری

 در مقایسه با سایر باکتریها باسیلو  سرسو اثر بازدارندگی را 

در همه  انتروکوکو  فاسیوممرزه بر روی  .(2)جدول داشت

عدم رشد هاله  بیشترین بازدارندگی  و در نتیجه قطر مقادیر 

 .(1)نمودارتشکیل داد  بزرگتری را

های گرم  باکتری براسانس رزماری  بازدارندگی میزان اثر

قطر  ،رزماری مثبت و قار هاعه ی عدم رشد تشکیل شده:

بر در مقایسه با آویشن و مرزه هاله عدم رشد کوچکتری را 

انتروکوکو  و  باسیلو  سرسو ، لیستریا مونوسیتوژنزروی 
اثر ، درمقایسه با میکرولیتر از رزماری 20تشکیل داد.  فکالیس

سیلین تفاوت  تتراسایکلین و پنی های بیوتیک آنتیبازدارندگی 

 .(2)جدولداری نداشت  یمعن

های  ده از اسانس پونه و نعناع علیه باکتریتأثیر استفا

نتایج  گرم مثبت و قار هاعه ی عدم رشد تشکیل شده:

 سایر بازدارندگی کمتری نسبت به اثرپونه و نعناع  نشان داد،

 اثر آنهامیکرولیتر از  20داشتند.  ها ها بر روی باکتری اسانس

 د.دننشان داتر  را نسبت به مقادیر پایینبازدارندگی بیشتری 

 
 بیوتیک ها آنتی در مقایسه باها  اسانس مقادیر مرتلف درهای مورد مطالعه متر( باکتری)میلی *میانگین قطر هاله عدم رشد. 2 جدول

 اورسو استافیلوکوکو   انتروکوکو  فکالیس انتروکوکو  فاسیوم مونوسیتوژنز لیستریا باسیلو  سرسو  اسانس ها

a **آویشن 
 01/0±165/35 19/0±5/53 01/0±33/51 16/0±5/28 07/0±665/48 

b آویشن   07/0±335/45 07/0±60 007/0±335/59 29/0±335/39 07/0±62 
c آویشن   019/0±5/57 01/0±835/70 01/0±5/74 18/0±83/46 04/0±69 

a رزماری   01/0±835/18 01/0±165/14 67/21 01/0±165/15 01/0±835/26 
b رزماری   01/0±5/22 01/0±5/19 33/36 07/0±335/23 01/0±5/34 
c رزماری   2/0±26 1/0±915/25 05/0±475/45 01/0±835/31 07/0±335/41 

a مرزه   07/0±665/34 01/0±165/43 01/0±15/52 07/0±31 01/0±5/46 
b مرزه   1/0±83/39 02/0±56 07/0±335/62 03/0±33/38 02/0±46/52 
c مرزه   1/0±83/54 01/0±5/70 01/0±5/71 16/0±5/57 05/0±68 
a پونه   07/0±665/17 01/0±5/22 02/0±14 01/0±5/6 01/0±18 
b پونه   1/0±5/19 01/0±26 03/0±17 01/0±835/11 01/0±67/20 
c پونه   1/0±17/22 07/0±335/27 018/0±165/19 07/0±665/12 07/0±335/23 

a نعناع   07/0±335/18 01/0±5/12 1/0±17/9 01/0±10 01/0±835/6 
b نعناع   01/0±5/23 01/0±67/17 01/0±67/13 02/0±33/14 1/0±165/10 
c نعناع   01/0±835/24 01/0±5/20 04/0±21 07/0±335/18 07/0±665/14 

 165/23±01/0 165/25±01/0 33/23 665/23±2/0 835/28±01/0 کلرامفنیکل

 335/39±07/0 665/25±07/0 335/24±007/0 5/50±1/0 0 پنی سیلین

 38 165/15±01/0 28 665/38±2/0 23 تتراسایکلین

 از لحاظ آماری معنی دار می باشد. 05/0کمتر از   p*در این تحقیق مقدار 

 باشد.  میکرولیتر می 20و  15، 10حجم اسانس مورد استفاده  به ترتیب  cو   b, a**حروف کوچک به ترتیب 
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ها در  نمودار قطرهاله ی عدم رشد )میلیمتر( اسانس. 1نمودار  

 میکرولیتر 20و  10،15سه حجم 

 ها بر روی باکتری ها بیوتیک در مقایسه با آنتی

 

  بحث 
بیر  و اسیانس هیا   هیا   بیوتیک آنتی بازدارندگی در مقایسه اثر

های مرزه و آویشن،  قطر هالیه ی عیدم    اسانس، ها روی باکتری

هیا   هیا بیر روی بیاکتری    بیوتییک  رشد بزرگتری نسبت بیه آنتیی  

اسیانس، مییزان بازدارنیدگی    مقیدار  با افیزایش   و تشکیل دادند

. نتییایج نشییان داد بیشییترین و کمتییرین اثییر داشییتندبیشییتری 

ربیو  بیه   به ترتییب م  انتروکوکو  فکالیسبازدارندگی بر روی 

اثیر   ، پونیه هیا  بیوتییک  در مقایسیه بیا آنتیی    ومرزه و پونیه بیود   

اثیر بازدارنیدگی پنیی سییلین و      بازداندگی کمتیری نشیان داد.  

 نسیییبت بیییه انتروکوکیییو  فکیییالیسکلرامفنیکیییل بیییر روی 

نسبت  انتروکوکو  فاسیوم  همچنین،تتراسایکلین بیشتر بود. 

ا کلرامفنیکیل و  به تتراسایکلین حساسیت بیشتری در مقایسه ب

لیسیتریا  پنی سیلین داشت. بیشترین اثیر بازدارنیدگی بیر روی    
 نعنییاع ،مربییو  بییه اسییانس آویشیین و مییرزه بییود مونوسیییتوژنز

ها در هیر سیه    بیوتیک کمترین اثر بازدارندگی درمقایسه با آنتی

پنی سیلین بر بیشترین اثر بازدارندگی ، مقدار از خود نشان داد

 هیا  بیوتییک  آنتیبود و نسبت به سایر  وژنزمونوسیت لیستریاروی 

میزان اثر بازدارندگی آویشین   .داشتبازدارندگی را  اثربیشترین 

به ترتیب بیشترین و کمتیرین   باسیلو  سرسو و پونه بر روی 

پنی سییلین هییا اثیر     ،ها بیوتیک در مقایسه با آنتی. میزان بود

در بررسیی اثیر    .تنداشی  باسیلو  سیرسو  بازدارندگی بر روی 

، بیشییترین و اسییتافیلوکوکو  اورسییو  بازدارنییدگی بییر روی  

 .  کمترین اثر بازدارندگی به ترتیب مربو  به آویشن و نعناع بود

 2013و همکیاران در سیال     Teixeira  هیای  طبق بررسی

میکرولیتر از پونه، رزماری و آویشن به ترتیب بیرای   20(، 19)

میلیی متیر بودنید در نتیجیه      45و  8، 20 وژنزیستریامونوسیتل

آویشن منجر به بازدارندگی بیشتری نسبت به پونیه و رزمیاری   

هالیه ی عیدم رشید بزرگتیری تشیکیل داد،      و قطیر  شده بیود،  

 درحالی که مقادیر قطر هاله ی عدم رشد پونه و رزماری نیز در

 .بیشتر بود Teixeira مطالعهاز مقادیر ذکر شده در  تحقیق این

 20رزمیاری در مقیدار   قطر هاله ی عدم رشد پونه از  همچنین

های اثر  میکرولیتر کمتر بوده است که با نتایج حاصل از بررسی

 مطابقت نداشت.  Teixeiraضدباکتریایی پونه و رزماری 

هیای آویشین و    را اسیانس  بیشیترین تیأثیر   نتایج نشان داد

طوری کیه در  های مورد نظر داشته اند به  مرزه بر روی باکتری

کمترین مقدار خود نیز بیشترین تأثیر را در مقایسه با هر ییک  

های میورد نظیر داشیته انید. رزمیاری بیه طیور         بیوتیک از آنتی

میکرولیتیییر از خیییود نسیییبت بیییه   20مییییانگین در مقیییدار 

ها بر روی هر سه باکتری مورد نظر بیشترین تأثیر  بیوتیک آنتی

 تیأثیر  بیشیترین مقیدار  در  د. نعنیاع و پونیه  ارا از خود نشیان د 
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ادنید و  ها از خیود نشیان د   بیوتیک را نسبت به آنتی کمترین اثر

اسیتافیلوکوکو   بیر روی   ،لیتیر ومیکر 20پونه در مقیدار  فقط 
بدون تفاوت معنی داری با کلرامفنیکل اثر بازدارندگی  ،اورسو 

( بییه بررسییی 20) 2000در سییال  Deansو  Dorman .داشییت

های ضیروری انتریاب شیده در فیاز      روغنخواص ضدمیکروبی 

 ،های ناشی از موادغذایی پرداختند. نتیایج  برار در برابر باکتری

اثیییر ضیییدباکتریایی دو اسیییانس آویشییین و پونیییه بیییر روی  

نشیان داد،   راانتروکوکو  فکالیس و  استافیلوکوکو  اورسو 

انتروکوکیو   آویشن و پونه به ترتییب بیر روی    اثر بازدارندگی
بود در صیورتی   رمت میلی 9/17 ± 8/0و   8/41 ± 8/0 فکالیس

 6/17 ±5/0و   90بیش از  استافیلوکوکو  اورسو  روی که بر
آویشن بیشترین تأثیر را  ،توان نتیجه گرفت می. متر بودند میلی

با نتیجه حاصل از این  وداشته است  مذکوربر روی دو باکتری 

( 2005)ران و همکیا   Hersch-Martinezارد. تحقیق مطابقت د

بییه نسییبت  هییای مییوردنظر بییاکتریکییه  نشییان دادنیید( 21)

و دارچیین وارییوم   و  بیوتیک انترابی مقاومت نشان دادند آنتی

دارچیین  . داشیتند بیشترین دامنه بازدانیدگی را   پونه ولگاریس
به ترتییب، میرثرترین    پونه ولگاریسو  واریوم، آویشن ولگاریس

پونیه  کیه   های اساسی بیر ضید گیرم )+( بودنید در حیالی      روغن

( -بر ضید گیرم )   دارچین واریوم،  آویشن ولگاریس،  ولگاریس

 روی . در مقایسیییه ایییین نتیییایج بیییر  نیییدبود ثیرگیییذارترأت

هیای انتروکوکیو     و یکی از زیرگونیه  استافیلوکوکو  اورسو 

ن نسبت به پونیه بیر روی   نشان داد که آویشن در مقادیر یکسا

 2/28 های مورد نظر  به ترتیب قطر هاله ی عدم رشید  باکتری

و پونیه اثیر    تشیکیل داد  میلی متیر  8/7و  5/27و پونه  6/15و 

ایین   نتیایج  داشت. نتیجه بدسیت آمیده بیا    بازدارندگی کمتری

اثر بازدارندگی پونه نسبت بیه آویشین    و تحقیق شباهت داشت

 . بودانتروکوکو  کمتر  و اورسو  استافیلوکوکو بر روی 

هیای آویشین و میرزه بیه عنیوان       اسانس ،شود پیشنهاد می

داشیتن   اثر بازدارندگی بیاال و  عامل طبیعی نگهدارنده با مزیت

در اشل تجاری استفاده شود. رزماری به دلیل  ،صرفه اقترادی

تر بودن اثر بازدارندگی نسبت بیه آویشین و میرزه کمتیر      پایین

هیا بیه    گردد. الزم به ذکر است ازآنجا کیه اسیانس   میپیشنهاد 

گیرنید   عنوان نگهدارنده در مواد غذایی مورد استفاده قیرار میی  

ها در ماتریکس غذایی نییز   بهتر است که میزان تأثیرگذاری آن

از نظییر میییزان قییدرت و  دنییبررسییی قییرار گیر مییورد بحییث و

 یکسدر میاتر مطلیوب  عطیر و طعیم    از لحاظ نیزو  بازدارندگی

 مورد بررسی قرار گیرند. غذایی
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Background and Objectives: To investigate antibacterial activity of various volumes of five natural Lamiaceae plant 

essential oils on five Gram-positive bacteria, compared to those of three antibiotics on these bacteria. 

 Materials & Methods: In this study, disk diffusion method was used and inhibition zone diameters of 10, 15 and 20 

microliters of thyme, savory, rosemary, pennyroyal and spearmint essential oils against Bacillus cereus and 

Enterococcus faecium, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus and Enterococcus faecalis were recorded. 

Chemical compositions of the essential oils were analyzed using gas chromatography. 

Results: Inhibitory effects of the essential oils increased significantly with increasing their volumes, enhancing the 

bacterial growth inhibition zone. Thyme and savory significantly decreased the bacterial growth, compared antibiotics. 

Rosemary, mint and peppermint included smaller diameters of growth inhibition zones, compared to essential oils, with 

no significant differences at 20 μl, compared to antibiotics. 

Conclusion: Results have shown that thyme and savory include great inhibitory effects on growth rates of food 

bacteria. In fact, 20 microliters of these herbals increase the shelf life of foods with great inhibitory effects. Comparison 

of the effects of antibiotics and essential oils has demonstrated that savory includes the greatest inhibitory effect on 

Enterococcus and thyme on Bacillus cereus, Listeria monocytogenes and Staphylococcus aureus. 

Keywords: Antibacterial, Antibiotics, Essential oil, Gram-positive bacteria  
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