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 بر (.Satureja hortensis L)بررسی اثر ضد میکروبی اسانس مرزه 

  زا و عامل فساد تعدادي از میکروارگانیسم هاي بیماري
  

  3فریده طباطبایی یزدي، 2فخري شهیدي، 1مینا فراهانی

  

 دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد -1

 د، گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد گروه علوم و صنایع غذاییاستا -2

 استاد، گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد گروه علوم و صنایع غذایی -3

)04/03/97: رشیپذ خیتار  96/ 07/11:  افتیدر خیتار (  

 
 چکیده

، ATCC 25922 کلـی -اشریـشیا بـر    L).(Satureja hortensisمـرزه  گیـاه  س از این مطالعه ارزیابی ترکیبات شیمیایی و اثر ضد میکروبی اسان هدف 
 عـه،  درایـن مطال .تشرایط آزمایشگاهی اسـ  در  ATCC 2592استافیلوکوکوس اورئوس  و PTCC 5224 آلترناریا آلترناتا ،OS8 سودوموناس فلورسنس

  وگـازي  کرومـاتوگرافی ه شـیمیایی اسـانس بـا اسـتفاده از دسـتگا     آنـالیز   . خریـداري شـد  ) کاشـان -ایران(سانس از شرکت داروسازي باریج اه اسانس مرز

 CLSIد اسـتاندار طبـق  ث و میکرودایلوشـن بـرا  ) دیـسک و چاهـک  (ملکرد ضد میکروبی اسانس با روش انتشار در آگـار  ع. دشجرمی انجام  اسپکترومتري
ي س بر همه ي سـویه هـا  سانا. دبودن %)83/37(ل کارواکروو  %)14/59(ریستات یایزوپروپیل مس  در این اساناصلیت ترکیبانتایج نشان داد که  .  گردید تعیین

آلترناریـا    و اسـتافیلوکوکوس اورئـوس   ،  سـودوموناس فلورسـنس    ،اشریـشیا کلـی   اسانس مرزه بر  ) (MIC     یحداقل غلظت بازدارندگ   .موثر بود مورد آزمایش   
در روش انتشار در آگـار نـشان داد بـا کـاهش     ه  مرزنتایج حاصل از بررسی اثر ضد میکروبی اسانس .میلی گرم بر میلی لیتر بود 1و 5/0، 2،1 به ترتیب آلترناتا

ی  و دارویـ سانس مرزه در صنایع غذایی؛ می توان از الذا. دیابکاهش می ي  به طور موثر بررسی در همه ي سویه هاي مورد    اثر بازدارندگی آن   ،غلظت اسانس 
بیوتیـک هـاي    ن مقاومـت بـاکتري هـا نـسبت بـه آنتـی       و افـزایش روز افـزو  حاصلبا توجه به نتایج  .ده ي طبیعی ضد میکروبی استفاده نمودبه عنوان یک ما 

  .، امکان استفاده از آن ها براي درمان برخی از عفونت ها استفاده گرددهن گیاروي ترکیبات ضد میکروبی ای با مطالعات بیشتر گرددپیشنهاد می  شیمیایی،
  

   اسانس، اثر ضد میکروبی،)Satureja hortensis(ه مرز : کلمات کلیدي
  
  

                                                             
 مسئول مکاتبات: fshahidi@ferdowsi.um.ac.ir  
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  مقدمه - 1
شکی در بیماري هاي عفونی یکی از چالش هاي بزرگ علم پز  

ي ک هابیوتی تولید آنتیبع آن، قرن بیست و یکم است و به ت
ومت در عین حال، بروز مقا. یابدجدید روز به روز افزایش می 

زا و تغییر مداوم الگوهاي  روز افزون باکتري هاي بیماري
بیوتیک ها، درمان بیماري  حساسیت میکروارگانیسم ها به آنتی

 جان ،هاي عفونی را مشکل و پرهزینه کرده و مسئله نگران کننده
 مقاوم به  ابتال به عفونت هايباختن بسیاري از انسان ها در اثر

 ها عمومی ترین عامل در باکتري]. 2 ، 1[ت اسبیوتیکی آنتیدرمان 
. ارتباط با مسمومیت ها و عفونت هاي غذایی هستند

 باکتري گرم مثبت کوکسی شکل از 1استافیلوکوکوس اورئوس
جمله مهمترین عوامل ایجاد کننده عفونت هاي بیمارستانی و 

و ه زایی بالقو  می باشد و به دلیل قدرت بیماريهاکتسابی از جامع
مقاومت روز افزون در برابر عوامل ضد باکتریایی به یکی از 

ین باکتري ا. تمشکالت بهداشتی مهم در جهان تبدیل شده اس
توانایی ایجاد طیف وسیعی از بیماري ها را دارد و ازطریق تولید 

ها، تظاهرات انواع توکسین ها، تهاجم مستقیم و تخریب بافت 
 باکتري میله اي 2شیا کلییشرا .]3[ آوردمتنوعی را پدید می بالینی 

باکتري ها به ن  و جز مهمتری3گرم منفی از خانواده انتروباکتریاسه
با ن همچنی. استی عنوان شاخص آلودگی مدفوعی مواد غذای

داشتن ژن هاي حدت نقش مهمی را در ایجاد بیماري در انسان و 
ترین عامل عفونت هاي بالینی در انسان؛  شایع. ی کندحیوان ایفا م

اسهال و بیماري هاي روده اي، عفونت هاي مجاري ادراري، 
 4سودوموناس . استشیا کلییباکتري اشرسپتی سمی و مننژیت 

  هستندو کاتاالز مثبتز ، اکسیداگرم منفی باکتري هاي میله ايها 
 ها ودوموناسس .د انقطبی متحركتاژك بوسیله یک یا چند و 

                                                             
1. Staphylococcus aureus 
2. Escherichia coli 
3. Enterobacteriaceae 
4. Pseudomonas 

فاکتورهاي ساختمانی، آنزیم و توکسین هاي بسیاري به منظور 
بیوتیک هاي معمول تولید  فزایش ویروالنس و مقاومت به آنتیا

این جنس شامل گونه هایی با عملکرد هاي اکولوژیکی، . می کنند
اقتصادي و پزشکی است که برخی اعضاي آن قادرند مواد 

با انتشار وسیع در  . متابولیزه کنندحیطمآلوده کننده را در شیمیایی 
در و قادرند  خاك، مواد معدنی، گیاهان و آب یافت می شوند

ازمواد غذایی رشد کنند  مقادیر بسیار کمیمحیط هاي مرطوب با 
که این توانایی باعث حضور مداوم آنها در محیط بیمارستان شده 

رده ي  و متعلق به کپک هاجنسی از  5آلترناریا. ]5، 4[ است
 پیش ماده هاي رويو ه اپروفیت بودس. تدوترومیست ها اس
 هاي عفونت باعث بیشترن  در انساآلترناریا. زیادي رشد می کند

 نیز چشمی هاي عفونتل عام تواند می اما ، گرددمی پوستی

 این هاي گونه هواي در موجود هاي کونیدي عالوه به .دباش
 آسم بروز عامل ،من پوستی مبتال به بیماري هاي مزافراد در قارچ

 .]7، 6[ باشد می

خواص ضد میکروبی گیاهان از دیرباز مورد توجه بوده و استفاده  
ی انسان هم زمان بوده از آن ها به منظور درمان با تاریخ زندگ

 لحاظ موقعیت جغرافیایی و تنوع از سوي دیگر، ایران به. است
ه رشد انواع ق جهان در زمینآب و هوایی یکی از بهترین مناط

 گیاهان دارویی محسوب می شود و در گذشته نیز منبع مختلف
خواص دارویی و  . و مصرف گیاهان دارویی بوده استتولید

مواد . درمانی گیاه به نوع و میزان ترکیبات موثره آن بستگی دارد
به طور اساسی با هدایت فرایندهاي ن موثره موجود در گیاها

عوامل محیطی مانند شرایط آب و ژنتیکی ساخته می شوند اما 
هوایی، بافت خاك و همچنین سن و مراحل رشد گیاه، روش 
خشک کردن و استخراج اسانس نیز باعث تغییرات کمی و کیفی 

هاي نوین، امکان  بهره گیري از روش. ]8[ در مواد موثره می شود
شناسایی مواد موثره درمانگر موجود درگیاهان را فراهم کرده 

                                                             
5. Alternaria 
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در سال هاي اخیر تحقیقات گسترده اي جهت بررسی ؛ لذا است
 گیاهی از ءارزیابی اثرات ضد میکروبی فرآورده هایی با منشاو 

جمله اسانس ها و ادویه ها صورت گرفته و نتایج بیانگر قدرت و 
توانایی این ترکیبات در ممانعت از رشد دامنه وسیعی از 

  . ]9[ اشدمیکروارگانیسم هاي بیماري زا و عامل فساد می ب
که به مرزه ي تابستانه معروف ) .Satureja hortensis L( هگیا

یک ساله یا است یاهی گ، د تعلق دار1است و به خانواده نعناعیان
به علت ا ام، بودهه مدیترانی چند ساله که منشاء اولیه ي آن نواح

مشاهده می گردد، ی در تمام جنوب اروپا و نواحی دیگرگپراکند
ناتولی و عراق  آ،فقاز، ترکمنستان، قدر ایرانن  آپراکنش عمده

 8یا چند ساله دارد که ه  گونه علفی یک سال12و در ایران است 
ساقه اي منشعب با مرزه داراي . می باشدگونه آن مختص ایران 

ي، برگ رنگ سبز متمایل به خاکستره ب سانتی متر 10- 30ارتفاع 
وشیده از کرك ، پتیزاریک، نوك ، ببرگهاي نرم و تقریبا بدون دم

در مطالعات  .]11، 10[ و داراي تارهاي غده اي اسانس دار است
د ، ضضد قارچیو ضد ویروسی بی، و ضد میکرصمتعدد، خوا

، تقویت کننده معده و تسهیل کننده هضم این جنس اسپاسم
  .]13، 12[گزارش شده است 

 ضد اثرات بررسی مکمل، طب در گیاهین کاربردي کردجهت 
شرایط  در زا بیماري باکتري هاي رشدر  بآنها یمیکروب

ضد میکروبی عصاره و اثرات  ؛]14[ دارد ضرورت آزمایشگاهی
 اما تا ]17،16،15[ در دنیا شناخته شده استمرزه اسانس گیاه 

ه در مورد اثر ضد میکروبی اسانس مرزي چندانی مطالعهکنون 
انجام  رسنسسودوموناس فلو و باکتري آلترناریا آلترناتاکپک بر

، زایی این سویه ها از نظر بیماريت با توجه به اهمی .نشده است
  ، ضمناین پژوهشر ، د و نیز اقتصادي غذاییموادایجاد فساد در

                                                             
1. Lamiaceae 

علیه ه  مرزاسانس میکروبی ضد اثرتر،  مطالعات پیش بررسی 
  و فساد مواد غذاییعامل عفونتي برخی از میکروارگانیسم ها

 .بررسی می شود

 

  و روش هاد امو - 2
 محیط کشت و سویه هاي میکروبی - 2-1

 هاي فناوري و صنعتی میکروبیولوژي آزمایشگاه در پژوهش این

 .پذیرفت انجام مشهد فردوسیه دانشگا دانشکده کشاورزي، نوین
 مولر ،2آگار مولرهینتون شامل استفاده مورد  هايکشت محیط

 تروزدکس پوتیتو ،4آگار دکستروز پوتیتو ،3براث هینتون

 سویه میکروبی که جهت ارزیابی 4. بود) آلمان مرك(5براث
فعالیت ضد میکروبی اسانس مرزه در شرایط آزمایشگاهی استفاده 

این سویه ها از .  آورده شده است،1 شماره جدول، در شدند
سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی دانشگاه فردوسی مشهد و 

ها در شرایط استریل تهیه شد و فعال سازي آن ) IROST(6نایرا
اسانس مرزه نیز از شرکت داروسازي باریج . صورت گرفت

  .خریداري شد) مشهد اردهال  -کاشان(اسانس 
Table 1 The Microorganism used in the study 

  مواد و دستگاه هاي مورد استفاده - 2-2
مواد مصرفی و دستگاه هاي مورد استفاده در این پژوهش در 

  .آمده است ،2جدول 

                                                             
2. Muller Hinton Agar 
3. Muller Hinton Broth 
4. Potato Dextrose Agar 
5. Potato Dextrose  Broth 
6. Iranian Research Organization for Science and Technology 

Number  Microorganism  
ATCC 25922  Escherichia coli  
ATCC 25923  Staphylococcus aureus  
PTCC 5224  Alternaria alternata  

OS8  Pseudomonas fluorescens  
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Table 2 The Materials and Equipments 

  
  شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس - 2-3
طیف  -مشخصات دستگاه گازکروماتوگرافی -2-3-1

 سنج جرمی
دستگاه گاز کروماتوگرافی  شناسایی ترکیبات اسانس مرزه از براي

شرکت  (TRACE MSمتصل به طیف نگار جرمی مدل 
دانشگاه علوم پزشکی ) -Finnigan   ThermoQuset:سازنده

 25/0داخلی  قطر  متر،30 طول DB-5شهید بهشتی حاوي ستون 
 متصل به طیف  میکرومتر25/0میلی متر و ضخامت فاز ساکن 

 میکرولیتر از 2/0 . استفاده شد Quadrupole سنج جرمی مدل
 درجه سانتی 40دماي ستون از . اسانس به دستگاه تزریق گردید

 درجه سانتی گراد 5/2 درجه سانتی گراد با سرعت 250گراد تا 
 میلی لیتر در 1/1از گاز هلیم با سرعت . یافتش افزایبر دقیقه 

نوع .  شد الکترون استفاده70دقیقه و از انرژي یونیزاسیون 
ترکیبات اسانس با کمک طیف نرمال آلکان ها و به دست آوردن 

و مراجعه به فرهنگ ) شاخص کوارتز(شاخص بازداري آن 
  .]18[ طبیعی شناسایی گردیدت ترکیبا

ثر ضد میکروبی اسانس مرزه به ارزیابی ا - 2-4
  روش هاي کمی و کیفی

  تهیه ي سوسپانسیون میکروبی -2-4-1
به منظور دستیابی به کشت فعال و تازه از باکتري هاي مورد 

 ساعت قبل از انجام آزمایش، باکتري هاي منجمد را 24آرمایش، 
از انجماد خارج کرده و پس از کشت خطی ه در دماي آزمایشگا

 ساعت در 24آگار به مدت ن حیط کشت مولر هینتوآنها روي م
از آنجا که تعداد . اري گردیدند درجه گرمخانه گذ37دماي 

باکتري هاي تلقیح شده یکی از مهمترین متغیرهایی است که بر 
نتیجه تحقیق اثر می گذارد، تراکم سوسپانسیون میکروبی تلقیحی 

 )CFU/ml)108× 5/1   استاندارد و معادل نیم مک فارلندباید
 هاي باکتري، سطح محیط کشت با لنیپس از رشد ک؛ لذا باشد

غلیظ میکروبی حاصل ن محلول رینگر شسته و سوسپانسیو
لوله هاي استریل به سوسپانسیون  سپس مقداري از این. گردید

وکدورت آن با  منتقلدرب دار حاوي محلول رینگر 
تا . ري شد نانومتر اندازه گی630تومتر در طول موج واسپکتروف

هنگام برابر شدن کدورت محلول با کدورت محلول نیم مک 
سوسپانسیون تهیه  .]19[ گردیدمحلول رینگر رقیق ط وس، تفارلند

شده در تعیین اثر ضد میکروبی اسانس به دو صورت کمی و 
ارزیابی اثر ضد میکروبی اسانس . کیفی مورد استفاده قرار گرفت

و به ) دیسک و چاهک(ر  اگابه صورت کیفی به روش انتشار در
        96صورت کمی با روش میکرودایلوشن براث و در پلیت 

ی مهارکنندگ خانه ي استریل جهت تعیین حداقل غلظت
1(MIC)یپس از آن حداقل غلظت کشندگ. انجام شد  

2(MBC)512برابر براي این منظور؛ ابتدا غلظتی  .عیین شد ت 
ر محلول دي متیل سولفوکساید میلی گرم بر میلی لیتر از اسانس د

 45/0و با استفاده از فیلتر سرنگی با اندازه قطر ذرات ه تهی
ب  استریل شد و پس از آن غلظت هاي متوالی به ترتیمیکرومتر

                                                             
1. Minimum Inhibitory Concentration 
2. Minimum Bactericidal Concentration 

Comments  Company Materials/Equipments  NO  
  SigmaAldrih USA  Triphenyltetrazolium chloride-2,3,5(TTC) 1 
  Merck, Germany  Dimethyl sulfoxide (DMSO)  2  
  Merck, Germany  Ringer Tablets  3  
  Padtanteb, Iran Gentamicin Antibiotic Disk  4  
  Padtanteb, Iran  Vancomycin Antibiotic Disk  5  
  Padtanteb, Iran  Amphotericin B Antibiotic Disk  6  
   Sterilized 96-well Microplates  7 

0/45µm   Syring Filter  8  
EK 300i, 0.01   Digital scale  9  

Flash shaker CIT 53   Incubator  10  
Memmert   Autoclave  11  

Sigma , 3-30K   spectrophotometer  12  
Eppendorf 

   sampler  13  
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میلی گرم  256، 128، 64، 32، 16،  4،8، 2 ،5/0،1، 25/0، 125/0
ر هاي انتشار چاهک د  روش.تهیه گردیدس بر میلی لیتر از اسان

و انتشار دیسک جهت غربالگري اولیه فعالیت ضد میکروبی ر گاآ
  .]20[ اسانس ها و عصاره هاي گیاهی به کار گرفته می شوند

   بائر-انتشار دیسک به روش کربی -2-4-2
 1بائر -در روش کیفی از روش انتشار دیسک به شیوه کربی

استفاده شد که طی آن از سوسپانسیون میکروبی استاندارد هر 
و ) براي باکتري ها(ر بر سطح محیط مولر هینتون آگاسوش 

کشت سطحی انجام گرفت، ) براي قارچ(ر پوتیتودکستروز آگا
و در کنار  سپس دیسک هاي کاغذي بالنک توسط پنس استریل

شعله با فاصله ي معین از یکدیگر و از لبه ي پلیت بر سطح آگار 
  رقت هاي میکرولیتر از20.قرار داده شدندي آلوده به باکتر

 میلی گرم بر میلی لیتر تهیه شده از 8  و5/0،1،2،4، 25/0، 125/0
به ) حالل اسانس (DMSO. اسانس به دیسک ها اضافه گردید

و بیوتیک جنتامایسین  و از دیسک هاي آنتی عنوان کنترل منفی
ونکومایسین به ترتیب براي باکتري هاي گرم منفی و گرم مثبت 

  براي قارچعنوان کنترل مثبته  بBن آمفوتریپسیبیوتیک  آنتیو
محیط کشت حاوي باکتري و قارچ به ترتیب در . استفاده شد

ساعت  72 و 24 درجه سانتی گراد به مدت 27 و 37دماي 
قطر هاله هاي تشکیل شده در اطراف . اري شدندگرمخانه گذ

میلی متر ت دیسک ها بوسیله خط کش اندازه گیري و به صور
 انستیتوي با جداولا بیوتیک ه اصل از آنتینتایج ح. گزارش شد

 . ]21[  مقایسه گردید)CLSI(2استانداردهاي بالینی و آزمایشگاهی

  انتشار چاهک در آگار -2-4-3
در روش انتشارچاهک مانند روش انتشار در آگار به کمک 

کشت یکنواخت از سوسپانسیون میکروبی استاندارد هر ک دیس
 5سپس در هر پلیت . دسوش بر محیط هاي کشت انجام ش

 میلی متر با استفاده از انتهاي پیپت پاستور 6چاهک به قطر 
چاهک ها با استفاده ه استریل در سطح محیط کشت ایجاد شد وت

هر یک از چاهک ها با . از محیط کشت مذاب آگار پوشانده شد
 تهیه 8  و4، 5/0،1،2، 25/0، 125/0 میکرولیتر ازغلظت هاي 20

 پنجم نیز به عنوان شاهد با  هشتمچاهک. شدر پس شده از اسان
، اري به مدت معینپس از گرمخانه گذ. پر شد DMSOمحلول 

شت هاي میکروبی از نظر تشکیل یا عدم تشکیل هاله عدم رشد ک

                                                             
1. Kirby–Bauer 
2. Clinical and Laboratory Standards Institute 

و قطر هاله عدم د در اطراف چاهک ها مورد بررسی قرار گرفتن
رشد بوسیله خط کش اندازه گیري و برحسب میلی متر گزارش 

  .]22[ دش
 تعیین حداقل غلظت بازدارندگی از رشد -2-4-5
)MIC(  

به منظور تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی از روش 
 70.  خانه اي استریل استفاده شد96میکرودایلوشن در پلیت 

و ) براي باکتري ها(ث میکرولیتر محیط کشت مولر هینتون برا
 .دا اضافه ش چاهک هبه) براي قارچ ها(ث پوتیتو دکستروز برا

ي  میکرولیتر سوسپانسیون میکروبی نیم مک فارلند که حاو70
. دبراي هر یک از سوش ها به چاهک هاي میکروپلیت اضافه ش

 میکرولیتر از رقت هاي مختلف تهیه شده از اسانس به 70پس س
چاهک هاي حاوي سوسپانسیون . هر چاهک اضافه گردید

و چاهک هاي ت بمیکروبی و محیط کشت به عنوان کنترل مث
 حاوي محیط کشت بدون میکروارگانیسم و اسانس به عنوان

اري ذکنترل منفی در نظر گرفته شدند سپس گرمخانه گ
 به 27 و 37 ساعت در دماي 72 و 24به مدت ا میکروپلیت ه

 20 در مرحله ي بعد .دترتیب براي باکتري و قارچ انجام ش
 5با غلظت ( مقطر میکرولیتر از نمک تترازولیوم حل شده در آب

 میلی گرم بر میلی لیتر به چاهک ها اضافه شدو به مدت نیم
اري ذساعت براي قارچ گرمخانه گ 24براي باکتري ها و ساعت 

پس از گذشت مدت زمان ذکر شده در خانه هایی که . شد
نگ قرمز تیره یا ارغوانی ایجاد شد و اولین  ر،میکروب رشد کرد

نداد و رنگ قرمز تشکیل وبی روي خانه اي که در آن رشد میکر
، 20[ قل غلظت بازدارندگی رشد گزارش شد، به عنوان حدانشد
23[   .  
  )MBC( تعیین حداقل غلظت کشندگی -2-4-6

گزارش شد و غلظت هاي بیشتر از  MIC از غلظتی که به عنوان
محیط کشت مولر هینتون آگار براي باکتري  روي  میکرولیتر5ن آ

کشت داده شد چ تیتو دکستروز آگاربراي قارها و محیط کشت پو
پلیت ها از نظر رشد باکتري مورد ،  از گرمخانه گذاريپسو 

غلظتی که در آن هیچ گونه باکتري رشد . بررسی قرار گرفتند
  گزارش شدقارچ کش/ نوان حداقل غلظت باکتريعه نکرده بود ب

]24[.  
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  تجزیه و تحلیل آماري  - 2-5
آزمون هاي بررسی اثر ضد میکروبی در این پژوهش کلیه ي 

 نتایج بدست آمده با استفاده از. اسانس در سه تکرار انجام شدند
 و مقایسه میانگین (ANOVA) آزمون آنالیز واریانس یک طرفه

 95ها با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح احتمال 
افزار جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم  .انجام پذیرفتدرصد 
)  SPSS Inc. Chicago,USA( 20 نسخهSPSSآماري 

ترسیم  EXCELافزار   نرم استفاده ازنمودار ها با .استفاده شد
  .شدند

 
  نتایج و بحث - 3
   مرزه اسانس ترکیبات شناسایی - 3-1
ترکیبات شیمیایی اسانس ها با توجه به موقعیت جغرافیایی، محل  

نوع خاك، آب و هو، ارتفاع از سطح دریا و میزان آب (رشدگیاه 
می تواند متفاوت باشد و در نتیجه متابولیت هاي ثانویه ) موجود

      متفاوت بیوسنتز ی و نیز ژنتیک متنوعی تحت شرایط محیطی
یاهان دارویی مستلزم اطالعات دقیق استفاده صحیح از گ. می شود

و شناخت ترکیبات شیمیایی موجود در آن ها است، زیرا وجود 
  .]25[ ترکیبات شیمیایی درگیاه باعث اثر درمانی می گردد

. ، آورده شده است3ل آنالیز اسانس مرزه در جدوز نتایج حاصل ا
-GC)1 گاز کروماتوگرافی جرمیشدر آنالیز اسانس مرزه به رو

MS)، 16 ا عمده آن رت ا که ترکیبشناسایی شد ترکیب
تشکیل   کارواکرول)%83/37(و  ایزوپروپیل میریستات )14/59%(

 ایزوپروپیل عالوه بر این ترکیبات اصلی دیگر شامل .می دهند
  پارا سیمین،) %1/0 ( لیمونن، )%33/0(، تیمول)%1/0(دودکانوات

تحقیق با نتایج سایر  این نتیجه.  ترکیبات غالب بودندنیز )44/0%(
 .]29،28،27،26[ داشتی پژوهشگران تا حدود زیادي همخوان

  ضدمیکروبی اسانسات تجزیه شیمیایی انجام شده ترکیببراساس
 ماهیت ها به طورعمده شامل ترپن ها و دیگر ترکیب ها با

 فنولیک یاگروه هیدروکسیل آزاد بود که همگی به عنوان فعال
  این ترکیبات،بی شناخته شده اندترین ترکیب هاي ضدمیکرو

  اسانس ترکیبات فنولی . گردیدندنیز شناسایی  درگیاه مورد مطالعه
  

                                                             
1. Gas chromatography–mass 

شده و هر چقدر   در الیه فسفولیپید غشاء سلول گیاه ساخته
  میزان 

بیشتر باشد خواص ضد  مواد این ترکیبات، فنولی در اسانس
عقوبی و تحقیقات ینتایج . ]30[ میکروبی آن نیز بیشتر می گردد

لی و و نیز اثرات ضد باکتریایی ترکیبات فن)2007(همکاران
 .]31[ ونوئید ها را تائید کرده استوفال

ترکیب شیمیایی و اثر ضد میکروبی ) 2011(ر محبوبی و کاظم پو 
باکتري گرم مثبت وگرم ي دو اسانس مرزه و زنیان را بر تعداد

نتایج .  کردندمنفی مورد بررسی قرار داده و با یکدیگر مقایسه
ترین ترکیبات  سیمن عمده پارا نشان داد تیمول، گاماترپینن و

دو  جود ترکیب فنولی تیمول در هرو. داسانس زنیان و مرزه بو
ثر ضد ا. داسانس نقش موثري در اثر ضد میکروبی آنها ایفا می کن

 سلولی می ءیکپارچگی غشادیدن میکروبی تیمول به دلیل آسیب 
و از دست دادن تعادل pH ي ییر در هموستازباشد که باعث تغ

سیمن به تنهایی خاصیت ضد میکروبی ارا پ. دیونی می گرد
 دهدنداشته و اثر ضد میکروبی تیمول و کارواکرول را افزایش می

]29[.  
Table 3 Compounds identified in the  using gas 
chromatography mass spectrometry (GC-MS) 

aKI: The Kovats retention indices relative 
to n-alkanes were determined on 

DB5column capillary column 
 

  

KIa  %  Compound name  NO  
934  0.04  α-Pinene  1  
950  0.02  Camphene  2  
1026  0.44  p-Cymene  3  
1030  0.1  Limonene  4  
1033  0.8  1,8-Cineol  5  
1059  0.04  Terpinene(gamma)  6  
1204  0.87  p-Allylanisole  7  
1305  0.33  Thymol  8  
1322  37.83  Carvacrol  9  
1584  0.07  Spathulenol  10  
1628  0.1  Isopropyl dodecanoate  11  
1727  0.04  Tridecanoic acid  12  
1743  0.04  Isobicyclogermacrenal  13  
1838  59.14  Isopropyl Myristate  14  
1898  0.02  n-Nonadecane  15  
1024  0.12  Isopropyl Palmitate  16  
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 اسانس میکروبی ضد اثر ارزیابی نتایج  - 3-2

  مرزه
 به مرزه اسانس میکروبی ضد اثر ارزیابی  نتایج-3-2-1

  )چاهک و دیسک(آگار در انتشار روش
دم رشد به روش انتشار قطر هاله عي نتایج حاصل از اندازه گیر 

بر همه ي ه مرز نشان داد، که اسانس )دیسک و چاهک(ر در اگا
از نظر تئوري .  است بوده موثربررسیمیکروارگانیسم هاي مورد 

می    )ریزاندام ها(ا همیکروب  قطر هاله که نشان دهنده عدم رشد
 باشد، عکس العملی از غلظت ماده موثره موجود در گیاه است

عدم رشد ه هالر  پدیده یک ارتباط خطی بین اندازه قطاین. ]32[
نتایج حاصل از .  و لگاریتم غلظت ماده مورد آزمایش است

نشان ه بررسی اثر ضد میکروبی اسانس در هر دو روش ذکر شد
داد با کاهش غلظت اسانس اثر بازدارندگی آن نیز کاهش می یابد 

ر هیچ یک از میلی گرم بر میلی لیتر ب 25/0 غلظت به طوري که
باکتري هاي مورد آزمون موثر نبوده و نتوانسته هاله عدم رشد 

نتایج حاصل کمترین میانگین قطر هاله عدم براساس  .ایجاد کند
 اريچاهک گذدر روش   درصد بود که5/0رشد مربوط به غلظت 

 و 4/7 دیسکو در روش ر  مت میلی83/9 و 33/8قطر با میانگین 
و باکتري آلترناریا    براي کپک میلی متر به ترتیب76/9

ز بیشترین میانگین قطر هاله نی.  می باشداستافیلوکوکوس اورئوس
  میلی5/19 و 16/18 ،33/15، 16/14مقادیر  درصد با 8غلظت ر د

، 33/11 با مقادیر دیسک و در روش اريچاهک گذمتر در روش 
شیا کلی، یاشر ترتیب براي باکتري  به53/15 و 14، 7/12

استافیلوکوکوس   و  آلترناتاآلترناریا  ،ناس فلورسنسسودومو
 . می باشداورئوس

 وجود یا عدم وجود ،نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد      
میانگین قطر هاله عدم رشد در غلظت هاي  بین تفاوت معنی دار

مختلف را می توان به مقدار ماده موثر موجود در اسانس نسبت 
بین افزایش غلظت اسانس و افزایش اثر مستقیمی رتباط ا. ددا

به طور کلی می توان نتیجه گرفت که با . وجود دارد مهارکنندگی
 افزایش به طور معنی داري قطر هاله عدم رشد، افزایش غلظت

نتایج حاصل از بررسی اثر ضد میکروبی  ).>p 05/0 (   دمی یاب
یب اسانس مرزه به روش دیسک دیفیوژن و چاهک در آگار به ترت

  .تآورده شده اس ،3 و 2در شکل هاي 

  
Fig 2 Average of inhibition zone(mm)of Satureja 
hortensis L. essential oil concentrations on some 

pathogenic bacteria and fungi Disk Diffusion Agar 
متوسط قطر هاله ي عدم رشد اسانس مرزه در روش دیسک 

ي گرم منفی، باکتري گرم مثبت دیفیوژن براي باکتري ها
 و 3/12، 7/9 به ترتیب آلترناریا وکپک استافیلوکوکوس اورئوس

بیوتیک هاي وانکومایسین،   میلی متر و براي آنتی76/10
 3/11 و 25/16، 13به ترتیب حدود  B جنتامایسین و آمفوتریسین

متوسط قطرهاله ي عدم رشد در روش چاهک  میلی متر، و
 به آلترناریاري هاي گرم منفی، گرم مثبت وکپک گذاري براي باکت

بررسی همچنین .  میلی متر بود94/10 و 87/11،35/14ترتیب 
نشان دادکه فعالیت ) ANOVA(نتایج آنالیز واریانس یک طرفه 

ضد میکروبی اسانس وابسته به غلظت می باشد، به نحوي که با 
ی دار افزایش غلظت اسانس، قطر هاله بازدارندگی به طور معن

  ).>p 05/0 (افزایش یافت
 

  
Fig 3 Average of inhibition zone(mm)of Satureja 
hortensis L. essential oil concentrations on some 

pathogenic bacteria and fungi Well Diffusion Agar 
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اثر ضد باکتریایی اسانس مرزه ) 2012(ن پیربلوطی وهمکارا 
را به روش   )Satureja bachtiarica Bunge(بختیاري 

مثبت دیسک و رقیق سازي در محیط مایع بر باکتري هاي گرم 
لیستریا  و استافیلوکوکوس اورئوس ،باسیلوس سرئوس

و  پروتئوس ولگاریس هاي گرم منفی و باکتري مونوسیتوژنز
نتایج این مطالعه  .مورد بررسی قرار دادند سالمونال تیفی موریوم
ی زه بختیاري به دلیل وجود ترکیبات فنولنشان داد، اسانس مر

تیمول و کارواکرول اثر ضد میکروبی قوي بر باکتري هاي مورد 
مطالعه داشته و بیشترین اثر مهارکنندگی مربوط به دو باکتري گرم 

 گزارش شد استرپتوکوکوس آگاالکتیه  وباسیلوس سرئوسمثبت 
]33[.   

کروبی عصاره اثر ضد می) 2013(حیدري سورشجانی و همکاران 
مرزه بختیاري را بر ن هاي آبی، اتانولی، متانولی و گلیسیری

مورد بررسی  سودوموناس آئروژینوزاو  استرپتوکوکوس پیوژنز
مرزه ی تایج این پژوهش نشان داد عصاره آبی و الکلن. دقرار دادن

بختیاري اثر بازدارندگی قوي بر پاتوژن هاي مورد مطالعه داشته و 
استرپتوکوکوس ر مهارکنندگی بر باکتري گرم مثبت بیشترین اث

 .]34[ گزارش شد پیوژنز

 اثر ضد میکروبی رزماري و )2014(ن طباطبایی یزدي و همکارا 
اسطوخودوس را بر شش سوش میکروبی گرم مثبت و گرم منفی 

تایج این ن. ددر شرایط ازمایشگاهی مورد بررسی قرار دادن
میکروبی رزماري و پژوهشگران نشان داد که اثر ضد 

اسطوخودوس بر باکتري هاي گرم مثبت به مراتب بیشتر از 
  .]35 [باکتري هاي گرم منفی می باشد

نتایج آزمون دیسک دیفیوژن و چاهک در آگار نشان داد، قطر  
هاله بازدارندگی در روش چاهک بیشتر از روش دیسک می 

حیط نفوذ بهتر اسانس در مه علت آن را می توان ب، که باشد
تماس مستقیم بین اسانس و باکتري در روش چاهک و و کشت 

  ناکارآمدي روش دیسک در جذب کافی اسانس و انتشار آن درون 

بیشترین قطر هاله عدم رشد در هر دو  .محیط کشت نسبت داد
 میلی متر 53/15 و 5/19روش چاهک گذاري و دیسک دیفیوژن 

ي گرم مثبت  درصد گزارش شد که مربوط به باکتر8در غلظت 
 اثر )2007(ن صالحی و همکارا . بوداورئوسس استافیلوکوکو

 Nepeta ispahanica هضد میکروبی قسمت هاي هوایی گیا

، را مورد )نوعی گیاه بومی ایران و متعلق به خانواده نعناعیان(
تایج این پژوهشگران نشان داد که رشد ن. دبررسی قرار دادن

، کوکوس اورئوساستافیلو(ت باکتري هاي گرم مثب
نسبت به ) باسیلوس سوبتیلیس و ستافیلوکوکوس اپیدرمیسا

 و لبسیال پنومونیهک، شیا کلییشرا(ی باکتري هاي گرم منف
در غلظت هاي کمتري از اسانس گیاهی ) سودوموناس آئروژنوزا

متوقف شد و اسانس گیاه بشترین اثر را بر باکتري 
 میلی 3/24ازدارندگی هاله عدم ب با قطر ساستافیلوکوکوس اورئو

حساسیت بیشتر باکتري هاي گرم مثبت نسبت به گرم  متر داشت
اکثر د باشد که مورد تایی میی منفی اختالف دیواره سلول

 . ]38،37، 36[ پژوهشگران نیز می باشد

 از بازدارندگی غلظت حداقل نتایج  -3-2-2

 )MBC/MFC(کشندگی غلظت  و حداقل)MIC(رشد
   مرزه اسانس

 به )MIC(د  مربوط به حداقل غلظت مهارکنندگی رشنتایج
        و حداقل غلظت بازدارندگی از روش میکرودایلوشن براث

  سانس مرزه بر میکروارگانیسم هاي مورد ا) MBC/MFC(د رش
اسانس  MIC که نتایج نشان دادآمده است  ،4جدول مطالعه در 

 ،سودوموناس فلورسنس، شیا کلییاشراي براي باکتري ه
ترتیب به آلترناتا  کپک آلترناریا و استافیلوکوکوس اورئوس

نیز به ترتیب باکتري   MBCو  میلی گرم بر میلی لیتر2،1،5/0،1
بنابراین می . بود میلی گرم بر میلی لیتر 1 و1، 2، 4شده هاي ذکر 

شیا یاشرتوان نتیجه گرفت، مقاوم ترین باکتري، باکتري گرم منفی 
 .بودکلی 

Table 4 MIC and MBC/MFC of Satureja hortensis L. essential oil on some pathogenic bacteria and 
fungi  

MBC/MFC(mg/ml)  MIC(mg/ml)  Microorganism 
4  2  Escherichia coli 
2  1  Pseudomonas fluorescens 
1  0.5  Staphylococcus aureus 
1  1  Alternaria alternata 
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ه ارزیابی اثر ضد میکروبی اسانس مرزز حاصل ابا توجه به نتایج 
بر میکروارگانیسم هاي مورد مطالعه می توان میکروارگانیسم ها 

باکتري هاي گرم ؛ مقاوم ترین به حساس ترین به ترتیبز را ا
 اریا آلترناتاآلترنپک ، کسودوموناس فلورسنس، شیاکلییمنفی اشر

برابر غلظت  در اورئوس استافیلوکوکوسو باکتري گرم مثبت 
  .هاي مختلف اسانس مرزه در این پژوهش معرفی کرد

 اثر ضد باکتریایی عصاره مرزه زمستانی) 2011(سرانو و همکاران 
)Satureja montana L.(بروکوتریکس باکتري هاي   را بر

سودوموناس ، لیستریا اینوکووا، ستریا مونوسیتوژنزلی، ترموسفاکتا
 مورد بررسی پوتریفشینس  شوانال ،سالمونال تیفی موریوم، پوتیدا

عصاره مرزه بازدارنده تایج نشان داد حداقل غلظت ن. دقرار دادن
 1/2 تا 8/0زمستانی بر باکتري هاي مورد بررسی در محدوده 

بروکوتریکس اکتري گرم مثبت ب. دمیلی گرم بر میلی لیتر بو
  میلی گرم بر8/0  حداقل غلظت بازدارنده برابر با باترموسفاکتا

، منفی اشریشیا کلیباکتري هاي گرم  میلی لیتر حساس ترین و
 میلی 1/2حداقل غلظت بازدارنده برابر با با  شوانال و سالمونال

  .]39[   م ترین باکتري ها به عصاره بودندمقاوگرم بر میلی لیتر 

اثر ضد میکروبی اسانس مرزه را ) 2009(میهاجیلو و همکاران   
 سازي در چاهک بر تعدادي از باکتري با استفاده از روش رقت

تایج نشان ن. دهاي گرم مثبت و گرم منفی مورد بررسی قرار دادن
بر باکتري هاي در  اسانس مرزهه داد حداقل غلظت مهارکنند

 اکسی کلبسیال. د میکرولیتر بر میلی لیتر بو50 تا 78/0محدوده ي 
ن  حساس تری،استافیلوکوکوس اورئوسو  اسینتوباکتر ،توکا

باکتري ها بودند و حداقل غلظت مهارکننده اسانس براي این 
 باکتري .بود μl/ml 125/3 و 125/3، 78/0به ترتیب ا باکتري ه
 50ه با حداقل غلظت مهارکنندا وژینوزرسودوموناس آئی گرم منف
μl/ml مقاوم ترین باکتري نسبت به اثر ضد میکروبی اسانس 
  .]16 [دمرزه بو

ر ضد میکروبی اسانس بسته به نوع نتایج نشان داد، اث
ه طورکلی باکتري هاي گرم ب. دمیکروارگانیسم متفاوت می باش

نسبت ي مثبت نسبت به باکتري هاي گرم منفی حساسیت بیشتر
م به اسانس مرزه از خود نشان می دهند و رشد باکتري هاي گر

مثبت نسبت به گرم منفی در غلظت کمتري از اسانس متوقف 
گرم مثبت به گرم ي  دیواره باکترختالف ساختمان علت آن اشود
به طوري که باکتري هاي گرم مثبت در دیواره ي . می باشدی منف

 در حالی که باکتري ،سلولی خود داراي ترکیب موکوپپتید بوده
هاي گرم منفی فقط الیه نازکی از موکوپپتید دارند و قسمت اعظم 

به . وپلی ساکارید استین و لیپئساختمان دیواره در آنها لیپوپروت
نتیجه مقاومت  رد. دهمین دلیل باکتري هاي گرم منفی مقاوم ترن

باالتر باکتري هاي گرم منفی را می توان به حضور غشاي 
فسفولیپیدي خارجی تقریبا غیر قابل نفوذ به ترکیبات چربی 

با توجه به تعداد ترکیبات شیمیایی در اسانس  .ددوست نسبت دا
اثرات ضد میکروبی آنها ي ن مکانیسم واحدي براگیاهان، نمی توا
 بلکه آنها هدف هاي متعددي در سلول خواهند ،در نظر گرفت

بعضی از آنها و این مکانیسم ها جداگانه عمل نمی کنند . داشت
نظر می رسد ترکیبات ه ب. توسط سایرین تحت تاثیر قرار می گیرد

 ءل غشافنولی موجود دراسانس از طریق تغییر ساختار و عم
این ترکیبات با . سلولی اثرات ضدمیکروبی خود را اعمال می کنند

دن  منجر به افزایش حجم و متورم شءافزایش نفوذپذیري غشا
  .  ]24[د سلول می شون

 الیه پپتیدوگلیکان دوالیه دارند کهء باکتري هاي گرم منفی غشا
در فضایی بین غشاي داخلی و خارجی به نام فضاي پري 

پري پالسم بسیار فعال بوده و داراي آنزیم . ار داردپالسمی قر
زیم هاي موجود در آن. هاي مختلف تجزیه کننده و سم زدا است

از گروه آنزیم هاي فسفاتاز و پروتئازها (ی فضاي پري پالسم
نی سیلیناز و آنزیم هاي فسفوریله پ) اتجزیه اي و بتاالکتامازه

لکول وسم زدا قادرند مکننده آمینوگلیکوزید از گروه آنزیم هاي 
در مورد باکتري هاي گرم مثبت . هاي وارد شده را تجزیه کنند

 سیتوپالسمی را ءمواد ضدمیکروبی به راحتی دیواره سلولی و غشا
.  که منجر به نشت سیتوپالسم و انعقاد آن می شود نمودهتخریب

مکانیسم دیگر توانایی ترکیبات فنولی در اتصال با پروتئین ها 
ین ترکیبات با تخریب گیرنده هاي سطحی دیواره باکتري ا. است

دلیل باالتر ؛ لذا کنند ها، در سنتز پروتئین ها اختالل ایجاد می
 با بودن حداقل غلظت کشندگی میکروارگانیسم هاي گرم منفی

، 40 [ توجیه می شودتوجه به توضیحات گفته شده به خوبی 
41.[  

یعی از بیماري ها را بیماري هاي عفونی و مسمویت زا طیف وس
تشکیل می دهند، همچنین افزایش استفاده از آنتی بیوتیک ها و یا 
عدم رعایت دوز مصرف شده توسط بیماران منجر به گسترش 

با توجه . ]42[ مقاومت باکتري ها به آنتی بیوتیک ها گردیده است
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 به موقعیت جغرافیایی و تنوع آب و هوایی در بخش هاي مختلف
در سال هاي اخیر خت روزافزون گیاهان داروئی، ایران و شنا

ارزیابی آثار ضد میکروبی انواع اسانس، جهت تحقیقات زیادي 
 که حاکی از قدرت و ،عصاره و ادویه ها صورت گرفته است

توانایی این ترکیبات در ممانعت از رشد دامنه وسیعی از 
  .]9[ میکروارگانیسم ها ي بیماري زا و عامل فساد می باشد

   

    نتیجه گیري - 4
 که گفتآمده از این پژوهش می توان با توجه به نتایج بدست 

 فعالیت ضد میکروبی قابل ”In Vitro“در شرایط ه اسانس مرز
با انجام ؛ لذا مالحظه اي بر سویه هاي مورد مطالعه داشت

مطالعات بالینی در این زمینه می توان این اسانس را به عنوان یک 
بی طبیعی براي شناسایی روش هاي درمانی کم ماده ي ضد میکرو

هزینه و داراي عوارض جانبی کمتر در درمان بسیاري از بیماري 
  .ها معرفی نمود
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 The aim of this study was to evaluate the chemical compositions and antimicrobial activity of Satureja 

hortensis essential oil against Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas fluorescens OS8, Alternaria 
alternata PTCC 5224 and Staphylococcus aureus ATCC 25923 in vitro. In this study, S.hortensis 
essential oil was purchased from Barij Essence Pharmaceutical Company (Kashan, Iran). The chemical 
analysis of the essential oil was performed by using Gas chromatography/ mass spectrophotometer 
(GC/MS). The antimicrobial activity was determined through agar diffusion method (well and disc) and 
broth micro-dilution based on the CLSI protocol . The results showed that the main compounds in the 
oil were carvacrol (37.83%) and Isopropyl Myristate (59.14%). The oil showed activity against all 
tested strains. In all treatments, Gram-negative strains tested were more resistant to the antimicrobial 
activity of essential oil. Minimum inhibitory concentration (MIC) of S.hortensis essential oil on the 
Escherichia coli, Pseudomonas fluorescens, Staphylococcus aureus and Alternaria alternata was 2 , 1 , 
0.5 and 1( mg/ml) respectively. The agar difiusion tests showed, the reduction of essential oil 
concentration significantly reduces the diameter of inhibition zone for all tested microorganisms. 
According to the result of this study and increasing resistance of bacteria to chemical antibiotics, it is 
recommended that more studies on this plant and antibacterial compounds are needed for treating 
infections. 
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