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چکیده
عواملداشتنباباکتريایناست.شدهتبدیلجهاندرمشکلیکبهاورئوساستافیلوکوکوسازناشیهاي عفونتدرمان

مرزهگیاهاسانسازگونه4ضدمیکروبیاثرارزیابیمطالعهاینازهدفآید.میحساببهمهمهايپاتوژنازییکمتعدد،زاییبیماري
)Satureja khuzistanica Jamzad ،Satureja bachtiarica Bunge ،Satureja rechingeri Jamzad ،

Satureja mutica Fisch. & C. A. Mey.(حداقلاست.اورئوساستافیلوکوکوسباکتريدرهمولیزینتولیدوبیوفیلمتشکیلبر
ATCCاورئوساستافیلوکوکوساستانداردهاي سویهدرمهاريغلظت ATCCو29213 روشبهمرزهگیاههاي اسانسبراي33591

micro dilution brothهاي غلظتازسپسگردید.تعیینSub-MICتولیدوبیوفیلمتشکیلآزمایش برايمرزهگیاههاي اسانساز
استانداردسویهدوهرعلیهبرمیکربیضداثرآزمایشموردمرزهگونه4هراسانسکهدادنشانمطالعهایننتایجشد.استفادههمولیزین

طوربههااسانسازSub-MICهاي غلظتحضوردرهاباکتريهمولیزینتولیدوبیوفیلمتشکیلمیزانهمچنینوداشتهاستافیلوکوکوس
باکتريرويبرآزمایش،موردمرزهگیاه4هاي اسانسکهاستامرایندهندهنشانبررسیایننتایجیافت.کاهشداريمعنی

استافیلوکوکوسهاي عفونتکنترلبرايآنازتوانمیبیشترمطالعاتباوباشدمیضدمیکروبیاثراتداراياورئوساستافیلوکوکوس
.کرداستفادهاورئوس

).Satureja(مرزه،اورئوساستافیلوکوکوسمیکروبی،ضداثراتکلیدي:هايواژه

مقدمه
تیـره بـه متعلـق )Satureja(جنساسمبامرزهگیاه

.باشــدمــیLamialesراســتهو) Lamiaceae(نعناعیــان
وشرقیمدیترانهمناطقبومیعمدتاًجنسایني هاگونه
ومرطـوب اقلیمبامناطقدرعموماًوهستندآسیاغرب

وآفتـابی خشـک، اقلـیم بـا منـاطق تاعمیقهاي خاك
مهمترینازیکیایران.کنندمیرشدسنگالخیهاي خاك

ازگونـه 14ازبـیش دنیاست.درمرزهپالسمژرممخازن
آنگونـه 9کـه اسـت شـده شناسـایی ایراندرگیاهاین

.Sهاينامباایرانانحصاري edmondi،S. sahendica،
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S. kallarica،S. bachtiarica،S. intermedia،
S. rechingeri،S. isophylla،S. atropatanaو

S. khuzistanica هسـتند)Sefidkon et al., 2007a(.
ـ ترکترکمنستان،تالش،دررانیابرعالوههاگونهریسا ه،ی

ـ ايهاگونهند.یرویمزینعراقوقفقازيماوراقفقاز، نی
شـمال، منـاطق یکوهسـتان ي هـا دامنـه درشـتر یبجنس
ـ جنـوب ويمرکـز ،یشرقشمال،یغربشمال ـ ایغرب رانی

هـاي  دامنهایویآهکهاي صخرهي رووداشتهیپراکندگ
Sefidkon(کنند رشد مییسنگالخ & Jamzad, 2005(.
سـنتی طـب وپزشـکی مصارفدرمرزهگیاهازاستفاده

مسـکن وکننـده ضدعفونیبخش،آراماشتهاآور،عنوانبه
Sefidkon(باشدمیرایج et al., Emami؛ 2005 et al.,

هسـتند ايپیچیدهشیمیاییهايترکیبهااسانس).2004
شـان هایترکیـب دراصـلی ءجـز صـد ازبـیش اغلبکه

.باشـد مـی آنهـا بويوطعماصلیعاملکهاستموجود
واترهـا آلدهیـدها، هـا، کتـون هـا، الکـل هیدروکربورها،

هـا اسـانس درموجـود شـیمیایی مـواد ازجملهاکسیدها
Majd(هستند et al., اسـانس ازپژوهشایندر).2009

ــه4 ــاهگون ــرزهگی ــاملم Saturejaش bachtiarica،
S. khuzistanica،S. rechingeriوS. muticaاستفاده

تیمـول وکارواکرولفنلیهايترکیبدارايکهاستشده
کـه اسـت فنـولی شـیمیایی ترکیـب یکتیمول.دنباشمی

یکنیزکارواکرول.باشدمیضدباکتریاییخاصیتداراي
کهبودهچسبناكورنگبیمایعیصورتبهفنلیمنوترپن

درکـارواکرول از.شـود مـی تیرهنوروهوامجاورتدر
طوربهکنندهضدعفونیعنوانبهبهداشتیمحصوالتتولید

Sefidkon(شـود میاستفادهگسترده et al., 2007a.( بـا
ی فنليهابیترکزانیمبودنباالویقبلقاتیتحقبهتوجه

بـه تصـمیم ،مـرزه گیاهاسانسدرمولیتایوکارواکرول
Farsam(استشدهگرفتهآنضدمیکروبیاثراتبررسی

et al., ــین).2004 ــتهمچن ــاکتريمقاوم ــاب ــهه ب
کـه اسـت هـایی چـالش بزرگترینازیکیهابیوتیکآنتی

بـه توجـه باوکندمیتهدیدرامدرنعصرانسانسالمت
جهـان بیوتیـک، آنتـی برابردرهاباکتريمقاومتافزایش

دیگـر سـمتی بـه آوردنرويوالگوتغییربهمبرمینیاز
اورئـوس کوکـوس اسـتافیلو ها باکترياینازیکیدارد.

وکنـد میایجادمتعدديهاي عفونتباکترياین.باشدمی
ــزارش ــاي گ ــدده ــتمتع ــیمقاوم ــزارشآنازداروی گ

بـه مقـاوم هـاي  سـویه شـیوع وبـروز ویژه بهاست.شده
ایناست.شدهنگرانیافزایشباعث)MRSA(سیلینمتی

ازجملهکند.میمتعدديزاییبیماريعواملتولیدباکتري
کرداشارهبیوفیلموهمولیزینتولیدبهتوانمیعواملاین

)Carroll et al., Hoseini؛ 2016 et al., یـن ا).2015
یمارسـتانی بهـاي  عفونـت عامـل یندومعنوانبهيباکتر

دنبـال بهمحققانکهاستسالینچند.شودمیمحسوب
مـوارد یـن اازجمله.باشندمیآنعلیهضدمیکروبیمواد
کرد،اشارهییدارویاهانگیکروبیمضداثراتبهتوانمی
subMICهاي غلظتاثراتیبررسبهيامطالعهترکماما

اسـانس چهاراثریبررسبهمطالعهینادراست.پرداخته
است.شدهپرداختهزابیماريهاي فاکتوردوتولیدبرمرزه

هاروشومواد
Staphylococcusباکتريهاي سویه aureus

.Sباکتريدوازمطالعهایندر aureus ATCC و29213
S. aureus ATCC دوایـن ترتیـب بـه شـد. استفاده33591

)MRSA(سـیلین متـی بـه مقاومو)MSSA(حساسباکتري
آگارهینتونمولرکشتمحیطرويبر،نگهداريبرايهستند.

)MHA(هـاي کشـت ازآزمایشانجامبرايوشددادهکشت
ازمرتـب هـا کلنی.گردیدفادهاستتکيهاکلنیوساعته24

احتمـال تـا گرفـت میقرارارزیابیموردبودنخالصلحاظ
Mann(یابدکاهشکاردرخطاوآلودگی et al., 2009.(

استفادهموردهاي اسانس
بودندعبارتتحقیقایندرشدهاستفادهمرزهگیاهاسانس

Satureja(خوزسـتانی گونـه 4اسـانس :از khuzistanica(،
Satureja(رشــینگري rechingeri Jamzad(،بختیــاري

)Satureja bachtiarica(موتیکاو)Satureja mutica(.ینا
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تهیـه کشورمراتعوها جنگلتحقیقاتسسهؤمتوسطها اسانس
نـور بـا تماسبدوندربستهايشیشهظروفدروشدییدأتو

شناسـی میکـروب حقیقـات تمرکـز بـه آزادهوايوخورشید
گردید.منتقلشاهددانشگاهمولکولی

هااسانساستوكسازيآماده
بـراي عمـل ایـن شـد. گیرياندازهها اسانسوزنابتدادر
آمـد. دسـت ها باسانسحجمووزنبینرابطهآوردنبدست
اسـت. نیـاز مناسبحاللیکبهها اسانساستوكتهیهبراي

از.باشـد ضدمیکروبیخاصیتداراينبایدحاللاینهمچنین
حـالل عنـوان بهDMSOسولفواکسایدمتیلديمادهازرواین

بـا 1بـه 1نسبتبهها اسانس،استوكتهیهبرايشد.استفاده
Anand(ندگردیدمخلوطمذکورحالل et al., 2011(.

دیفیوژندیسکروشبهها اسانسمیکروبیضداثربررسی
درگردیـد. استفادهCLSIدستورالعملازآزمایشاینبراي

ازسوسپانسیونتهیهازپسمذکوردستورالعملطبقمرحلهاین
یـک وسیلههبفارلندمک5/0کدورتبهنظرموردهاي باکتري
مولرهینتـون شدهآمادهقبلازهاي کشتمحیطرويبرسوآب

مقـدار سـپس شـد. دادهکشـت چمنیروشبه)MHA(آگار
وبرداشتهسمپلروسیلههبرانساساهراستوكازمیکرولیتر10

هـاي  دیسـک وریختـه بیوتیک)آنتی(فاقدبالنکدیسکروي
شـد دادهقرارباکتريباشدهتلقیحمحیطرويها اسانسحاوي

انکوبـه سـاعت 24مـدت بـه گرادسانتیدرجه37دمايدرو
Gradwohl(گردید et al., تکـرار سهدرآزمایشاین.)1980

شد.انجامتاییسه

بررسیو)MIC(رشدمهارکنندهغلظتحداقلبررسی
)MBC(کشندگیغلظتحداقل

ــراي ــب ــروروشازMICنیتعی ــنمیک ــراثدایلیوش ب
بـر منظوراینبرايشد.استفادهCLSIدستورالعملبراساس
بــهاســتوكازمقــادیرياســتوك،دراســانسوزناســاس

(شـاهد) صفرنهاییغلظتیدامنهکهشدمیاضافهها چاهک
تهیهبرايهمچنینشود.ایجادها چاهکدرµg/ml2048تا

محـیط درفارلنـد مـک 5/0غلظتازباکتريسوسپانسیون
اهکچاولینشد.استفاده)MHB(براثهینتونمولرکشت
مشـاهده رشـد آندرکـه ،اسـانس غلظتترینپایینداراي

وMICیـد أیتمنظـور بـه .گردیدتعیینMICعنوانبه،نشد
تعـداد شمارشکدورت،بدونچاهکاولینازMBCتعیین
.انجام شدنیزکلنی

شد.دادهکشتآگارهینتونمولرمحیطرويبرها نمونه
درجــه37دمــايدرســاعته24انکوباســیونازپــس
بررسـی کلنـی تشـکیل ورشدلحاظازهاپلیتگراد،سانتی
ــودتوانســتهکــهتــیرقّکمتــرینوشــده تعــداد%99/99ب

شـد گرفتـه نظـر درMBCعنـوان بـه بکشـد راهـا  باکتري
)CLSI., 2015.(

بیوفیلمتشکیلبرها اسانساثر
روشازبیـوفیلم تشـکیل بـر هـا  اسـانس اثربررسیبراي

بـه MHBمحـیط دربـاکتري ابتداشد.استفادهمیکروتیترپلیت
ــدت ــاعت24م ــتس ــد.دادهکش ــپسش ــنازس ــتای ،کش

cfu/ml108محیطدرونباکتريMHBغلظتحاوي½MIC

بـه میکرولیتر200مقدارسوسپانسیوناینازشد.تلقیحاسانس
فاقـد چاهکازهمچنینگردید.منتقلمیکروپلیتهاي چاهک
عنـوان بـه باکتريفاقدچاهکازومثبتشاهدعنوانبهاسانس
سـاعت 24مدتبهمیکروپلیتسپس.شداستفادهمنفیشاهد

گذشـت ازبعـد .گرفتقرارگرادسانتیدرجه37انکوباتوردر
شـد، ریختـه دورهـا  میکروپلیتدرونمحیطابتدامذکورزمان

گردیـد. اضـافه ها چاهکبهPBSمحیطمیکرولیتر200سپس
بعـد مرحلهدر.شدتکرارکاراینمرتبه3بهترشستشويبراي
گذشـت ازبعدوریختهها چاهکدرونمتانولمیکرولیتر100
میکرولیتـر 100سپس.گردیدخالیها چاهکدوباره دقیقه15

ازبعـد وکـرده اضـافه هـا  چاهـک به% 1ویولهکریستالرنگ
دادهاجـازه سـاعت 2مدتبهوشستهآببارارنگدقیقه15

ــد ــا ش ــامالًت ــکک ــود.خش ــان درش ــر200پای میکرولیت
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برايمیکروپلیتوگردیداضافهها چاهکبه%33اسیداستیک
منتقلریدراالیزادستگاهبهانومترن490موجطولدرخوانش

دارايهـاي  نمونـه بـا مثبـت شـاهد نمونهجذبنهایتدر.شد
ــنشــد.مقایســهاســانس ــایشای ــار3آزم ــدتکــرارب گردی

)Zmantar et al., 2010(.

همولیزینتولیدبرها اسانساثر
محـیط دربـاکتري ازاولیـه کشـت یکبهکارشروعبراي

MHBسـاعت 24گذشـت ازبعـد کـه بـود نیاز،cfu/ml108

تلقـیح اسـانس MIC½غلظتحاويMHBمحیطدرباکتري
مـدت بـه وشـد ریختـه ارلـن درونحاصلسوسپانسیونشد.
rpm180دوروگـراد سـانتی درجـه 37درمايدرساعت18

ارلـن منفیکنترلوعصارهفاقدارلنمثبتکنترلگردید.انکوبه
مقـدار ارلـن هرازمذکورزمانگذشتازبعدبود.باکتريفاقد
cc1دروشـد ریختـه میکروتیوبدرونوبرداشتهrpm7000

دیگـري میکروتیـوب بـه وگردیدجداروییمایعوسانتریفیوژ
هـر درهمـولیتیکی، فعالیـت بررسـی منظـور بـه یافـت. انتقال

وکشــترویــیمــایعازمیکرولیتــر100مقــدارمیکروتیــوب
ریختـه خرگـوش خـون میکرولیتر25وPBSمیکرولیتر875
دمـاي دردقیقـه 30مـدت بـه کـردن مخلـوط ازپـس وشد

دردوبـاره  هـا  نمونـه سپس.گردیدانکوبهگرادسانتیدرجه37
rpm7000دقیقـه 1مـدت بهوگرادسانتیدرجه4دمايدرو

.انجـام شـد  االیزاریـدر توسـط خوانشآنازبعدوسانتریفیوژ
Shi(شدانجامتکرار3درکارمراحلهمه et al., 2015.(

آماريوتحلیلتجزیه
ـ مراحلتمامدرنتایجوتحلیلتجزیه افـزار نـرم وسـیله هب

Excelونمـودار رسموها دادهمیانگینآوردنبدستبراي
ـ بررسـی منظـور بـه SPSS22افزارنرماز داريمعنـی طحس

آنـالیز ازها دادهاولیهتحلیلدرهمچنینشد.استفادهها داده
Fisherروشازهـا  دادهبعـی تپسبخشبرايوسنواریا

LSDبـا هـا  تفـاوت بودنداریمعنگردید.استفادهP value

شد.ارزیابی05/0ازکمتر

نتایج
هااسانسحجمیوزنتعیین

بـه مرزهگیاهگونه4اسانسازسیسیهروزنابتدادر
درها آنتوزینازحاصلنتایجکهشدگیرياندازهدقیقطور

است.آمده1جدول

هااسانسازلیترمیلیهروزن-1جدول
موتیکامرزهبختیاريمرزهرشینگريمرزهخوزستانیمرزهاسانسنام

mg/mL(934915940895(اسانسوزن

دیفیوژندیسکآزمایشازحاصلنتایج
سـویه دوعلیـه مـرزه اسـانس گونه4میکروبیضداثر

اورئـوس اسـتافیلوکوکوس سـیلین متـی بـه مقاوموحساس
قابـل 2جـدول درپژوهشازبخشایننتایج.شدارزیابی
دارايسـویه دوهـر برايها اسانستمامی.باشدمیمشاهده
بودند.ضدمیکروبیفعالیت

MBCوMICتعیینازحاصلنتایج

غلظــتحــداقلمیــزان،هــاي انجــام شــدهبررســیدر
MBCرشـد کشـنده غلظتحداقلوMICرشدمهارکننده

بـاکتري دوبـر مـرزه گیـاه اسانسگونه4حاويمحیطدر
براسـاس بـود. 3جـدول مطـابق اورئـوس استافیلوکوکوس

مـرزه اسـانس درMICغلظـت میـزان کمتـرین مشاهدات
گردید.ثبتباکتريدوهردرخوزستانی
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اورئوساستافیلوکوکوسيباکترهاي سویهعلیهها اسانسمیکروبیضدفعالیت-2جدول

باکتري
اسانسدر) mm(رشدعدمهالهقطر

موتیکامرزهبختیاريمرزهرشینگريمرزهخوزستانیمرزه

S. aureus
ATCC 29213

48
31/4±

40
63/1±

66/40
39/3±

66/40
10/4±

S. aureus
ATCC 33591

40
26/3±

66/32
39/3±

66/30
71/4±

32
82/2±

MBCوMICیینتعازحاصلنتایج-3جدول

MICمرزهاسانسباکتري (µg/ml)MBC (µg/ml)

S. aureus
ATCC 29213

256512خوزستانی
2561024رشینگري
5122048بختیاري
10242048موتیکا

S. aureus
ATCC 33591

256512خوزستانی
5121024رشینگري
10242048بختیاري
10242048موتیکا

بیوفیلمتشکیلبرها اسانستأثیرنتایج
کـاهش درصـد وبیـوفیلم تشکیلمیزانازحاصلنتایج

هـاي  سـویه بـراي مـرزه گیـاه اسانس4حضوردربیوفیلم
ATCCاورئوساستافیلوکوکوس ATCCو29213 33591

مقایسـه همچنـین اسـت. شـده ذکـر 5و4هـاي  جدولدر

دراورئـوس استافیلوکوکوسباکتريسویه2بیوفیلمتشکیل
اسـانس چهـار هـر البتـه  .باشـد مـی مشـاهده قابل1شکل 

داريمعنیطوربهسویهدوهردررابیوفیلمتشکیلتوانستند
).P≤0.001(دهندکاهش

ATCCاورئوساستافیلوکوکوسبیوفیلمتشکیلبرمرزهاسانسگونه4تأثیر-4جدول 29213

شاهدنمونه
اسانس

موتیکابختیاريرشینگريخوزستانی

OD
181/0

±017/0
110/0

±018/0
068/0

±006/0
082/0

±011/0
063/0

±004
34/3950/6278/5426/65---کاهشدرصد

++++---تفاوتبودنداریمعن
دارمعنیاختالفداراي:+
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ATCCاورئوساستافیلوکوکوسبیوفیلمتشکیلبرمرزهاسانسگونه4تأثیر-5جدول 33591

شاهدنمونه
اسانس

موتیکابختیاريرشینگريخوزستانی

OD
359/0
016/0±

094/0
004/0±

076/0
008/0±

053/0
005/0±

052/0
006/0±

75/7376/7825/8553/85---کاهشدرصد
بودندارمعنی

++++---تفاوت

دارمعنیاختالفداراي:+

شاهدنمونهبامرزهاسانسگونه4حاويمحیطدراورئوساستافیلوکوکوسباکتريسویهدوبیوفیلمتشکیلمقایسه-1شکل 

ATCCاورئوساستافیلوکوکوسهمولیتیکیفعالیتبرمرزهاسانسگونه4تأثیر-6جدول 29213

شاهدنمونه
اسانس

موتیکابختیاريرشینگريخوزستانی

OD
358/0
±027/0

181/0
±013/0

109/0
±016/0

211/0
±024/0

242/0
±007/0

39/4952/6991/4025/32---کاهشدرصد
++++---تفاوتبودندارمعنی

دارمعنیاختالفداراي:+
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همولیزینتولیدبرها اسانستأثیر نتایج
اسـتافیلوکوکوس هـاي  سـویه همـولیتیکی فعالیتمیزان
ATCCاورئوس ATCCو29213 هـاي  محـیط در33591

همچنـین و7و6هاي جدولدرمرزهگیاهاسانس4حاوي
قابـل 2شـکل  درسـویه دوایـن همولیتیکیفعالیتمقایسه

فعالیـت دار معنـی کـاهش دهنـده نشـان نتایجاست.مشاهده
سـیلین متـی بـه مقـاوم وحسـاس سـویه دوهرهمولیتیکی

بــوداســانس4هــرحضــوردراورئــوساســتافیلوکوکوس
)P≤0.001(.

ATCCاورئوساستافیلوکوکوسهمولیتیکیفعالیتبرمرزهاسانسگونه4تأثیر-7جدول 33591

موتیکابختیاريرشینگريخوزستانیشاهدنمونه

OD
336/0
±021/0

068/0
±002/0

166/0
±017/0

064/0
±003/0

081/0
±004/0

84/7965/5093/8077/75---کاهشدرصد
++++---تفاوتبودندارمعنی

دارمعنیاختالفداراي:+

اورئوساستافیلوکوکوسباکتريسویهدوهمولیتیکیفعالیتمقایسه-2شکل 
شاهدنمونهبامرزهاسانسگونه4حاويمحیطدر

بحث
چهـار ضـدمیکروبی اثـرات بررسیمطالعه،اینازهدف

اسـتافیلوکوکوس بـاکتري گونهدوبرمرزهگیاهاسانسگونه
هـا  بیوتیـک آنتیازاستفادهبرايجایگزینیعنوانبهاورئوس

همکـاران وSefidkonتوسـط انجام شـده پژوهشدر.بود
)b2007(گونـه دواسـانس ضـدمیکروبی اثـرات بررسیبه

نوع5بربرداشت،مرحلهدودرخوزستانیوبختیاريمرزه
.انـد پرداختـه منفـی گرمباکترينوع3ومثبتگرمباکتري
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.Sهاي اسانسکهدادنشانآنان جینتا khuaistanicaهردر
.Sاسانسوبرداشتمرحلهدو bachtiaricaقبلمرحلهدر
هسـتند ي امالحظهقابلی کروبیضدماثراتي دارای گلدهاز

ــه ــیک ــدم ــهتوانن ــوانب ــاعن ــبی نیگزیج ــرامناس ي ب
بهروزها آنبهها يباکترمقاومتکهي سنتزهاي کیوتیبیآنت

هالـه قطـر مطالعهدر. روندبکاراستشیافزاحالدرروز
مــرزهاســانستوســطمهــارمیــزانبیشــترینرشــدعــدم

.Sباکتريبرخوزستانی aureus ATCC است.بوده29213
تشکیلدرتحقیقایندرانجام شدههاي بررسیدرهمچنین
بـه توجـه باومرزهاسانسگونه4حاويمحیطدربیوفیلم
درصـد بیشـترین کهکردمشاهدهتوانمی7و6هاي جدول

موتیکـا مـرزه اسانسحاويمحیطدربیوفیلمتشکیلمهار
1شـکل  بـه توجـه بـا همچنـین اسـت. بودهباکتريدودر
سویهدربیوفیلمتشکیلمهارمیزانکهنمودمشاهدهتوانمی

S. aureus ATCC گیاهاسانسچهارازیکهردر33591
.Sسـویه بـه نسـبت بیشـتري موفقیتدارايمرزه aureus

ATCC هـاي  تحلیـل درایـن بـر عـالوه است.بوده29213
مهـار درهـا  اسانسازیکهربینتفاوتانجام شده آماري
دراسـت. دارمعنـی کـامالً %05/0سطحدربیوفیلمتشکیل
کنتـرل آزمـون  وهـا  اسانسازیکهربیندوبهدوبررسی
درصـد مطالعـه درگردیـد. مشـاهده دارمعنیتفاوتمثبت،

اســانس،گونــه4توســطخرگـوش خــونلیزهمــوکـاهش 
وخوزسـتانی مرزهاسانسبهمربوطکاهشدرصدبیشترین

.Sسـویه دربختیاريمرزه aureus ATCC اسـت. 33591
وخوزسـتانی مـرزه اسـانس بـین کهاستذکربهالزمالبته
داريمعنـی تفـاوت همـولیز درصدکاهشدربختیاريمرزه

آزمـون  بـا اسـانس دوایـن بـین مقایسهدرامانداردوجود
سویهبررسیدراما.استدارمعنیکامالًتفاوتمثبتکنترل

S. aureus ATCC همـولیز کـاهش درصدبیشترین29213
هـر تفـاوت البته.باشدمیرشینگريمرزهاسانسبهمربوط

.اسـت دارمعنـی باکتريدوهردرهدشاباها اسانسازیک
ــهدر ــهايمطالع ــطک ــارانوMohmmadpourتوس همک
ـ باکترضدخواصبر)2011( اسـانس ی قـارچ ضـد ویی ای

ـ اکوتدوو)Thyme(شـن یآوجـنس سـه ازیی هـا گونه پی

ـ بختمـرزه گونـه وی کاکوت Satureja(ي اری bachtiarica(
رای کروبیضدماثرنیشتریبي اریبختمرزهاسانسانجام شد

ـ تحقنیادری بررسموردی اهیگهاي اسانسگریدنیبدر قی
مطالعـه در.داردهمخـوانی مـا مطالعـات نتایجباکهداشت

ــري ــهدیگ ــطک ــارانوHabibian Dehkordiتوس همک
ــابیدر)2013( ــراتارزی ــدمیکروبیاث ــارهض ــرزهعص م

لوکوکوسیاسـتاف کـه دادنشـان نتـایج شـد انجـام بختیاري
غلظـت بـا ي اریبختمرزهحضوردری اکلیشیاشرواورئوس

امـا شـد مواجـه کاهشباصفرزمانباهسیمقادر%5و2%
ــاکترمــورددرکــاهشنیــا اورئــوسلوکوکوسیتافاســي ب

ــود.رتریمگچشــ ــب ــاوتنیهمچن ــتف ــداددري داریمعن تع
ـ مختلفهاي زماندرشدهشمارشهاي سمیکروارگانیم نیب

مـورد ي بـاکتر دوهـر دری شیآزماهاي گروهواهدشگروه
اثـرات مـورد درمختلفـی مطالعـات .تداشدوجوشیآزما

انجـام شـده  مـرزه ویـژه هبگیاهی،هاي اسانسضدمیکروبی
ـ یمضـد تیعالفاست. خـانواده ویـژه بـه هـا  اسـانس ی کروب

Lamiaceaeــه ــبـ ــترپنوئازی گروهـ ــکي دهایـ وکوچـ
ـ ومـول یت(پولگون،کیفنولهايبیترک نسـبت ارواکرول)ک

باشدباالتری فنلهايبیترکدرصدهرچهالبته .شودمیداده
انجـام مطالعـه در.استشتریباهیگآنی کروبیضدمتیخاص
وضدباکتریاییاثرات)1995(همکارانوKimتوسطشده

تیفـی سـالمونال ويربرکارواکرولMBCوMICمحاسبه
تریپتیـک محـیط درآنریفامپسینبهمقاومسویهوموریوم

هـاي  غلظـت بهآغشتههاي دیسکازاستفاده(باآگارسوي
درورشد)ازجلوگیريمنطقهنتعییوکارواکرولنظرمورد

ــیط Trypticaseمح Soy Brothــدازهروي(از ــريان گی
مـوج طـول دراسـپکتروفتومتر ازاسـتفاده بارشدکدورت

موردآگارسويتریپتیکرويبرکشتبعد ونانومتر)450
اثـرات کـارواکرول کهدادندنشان. نتایج گرفتقراربررسی

داشت.مطالعهموردسویهدوهربرقويضدباکتریایی
هـاي ترکیبواجدبالقوهمنابعازیکیگیاهیهاي اسانس

Adiguzel(باشـند مـی ضدباکتریایی et al., يبـرا و)2007
Bagamboula(هستندمفیدوثرؤمبسیارمنظوراین et al.,

ــایجمقایســه). 2004 ــزارشنت ــدهگ ــورددرش ــواصم خ
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ازاسـت. دشـوار بسـیار مختلـف هاي اسانسضدباکتریایی
بررسـی مختلـف هـاي  روشدرتفاوتبهتوانمیآندالیل

ــواص ــدباکتریخ ــاراییض ــردهبک ــده،ب ــارهش ــرداش ک
)Akhundzadeh Basti et al., ــه).2005 ــورب ــیط کل

جغرافیـایی منطقـه برحسـب گیاهیهاي اسانسهايترکیب
اسـتخراج روشوگیـاهی واریتـه گیـاه، سـن گیاه،رویش

ــانس ــاوتاس Bagamboula(اســتمتف et al., 2004.(
بررسـی منظـور بـه گونـاگون مطالعاتدرمختلفیهاي مدل

اسـت شـده انجـام گیـاهی هاي اسانسباکتریاییضداثرات
)Bahador et al., Kotan؛ 2015 et al., برخـی در.)2013

وکشتمحیطلمثآزمایشگاهیهاي مدلازها روشایناز
تااثـر بررسـی بـراي غـذایی هـاي  مـدل ازدیگربرخیدر

Kout(استشدهاستفادهها اسانسضدمیکروبی Soumanis

et al., Valero؛ 1999 & Salmeron, بـه توجـه با).2003
متمرکـز خاصـی هـاي  میکـروب بـر تحقیقـات عمدتاًاینکه

انجـام  مطالعـات بـین ايمقایسههاي بررسیبنابرایننیستند،
بیـانگر پـژوهش ایننتایجاینوجودباباشد.نمیمیسرشده

اورئـوس اسـتافیلوکوکوس برمرزههاي اسانسمثبتاثرات
تـوان مـی تکمیلیعاتلمطاونتایجاینبهتوجهبااست.بوده

هـاي بـاکتري کنتـرل درمـذکور هـاي  اسـانس ازاستفادهبه
بود.امیدوارنامبرده
ـ   گیرينتیجهعنوان به یجنتـا بـه توجـه اباید گفـت کـه ب

یـاه گاسـانس چهـار ازیکهرکهکردبیانتوانمییادشده
ییتوانـا گرفـت قـرار یـابی ارزموردیقتحقینادرکهمرزه

ــاهش ــدک ــاکتوردوتولی ــاريف ــیبیم ــررازای ــودوب یهس
باعثتواندمیامراین.استشتهدااورئوسیلوکوکوساستاف

.شـود هـا اسـانس نایحضوردرباکتريزاییبیماريکاهش
هـاي  غلظـت دراثـرات ایـن کـه داشتنظردربایدبنابراین 

subMICهـاي  غلظـت دریرازشد،یبررسMICوMBC

شدنمیعمالًوبودیکشندگورشدیبازدارندگاثراتيدارا
Lambert(اددانجـام راهـا  یشآزمـا ینا et al., از .)2001

بررســیویــژهبــهبیشــترمطالعــاتبــابتــوانیدشــارو ایــن
علیهثرؤمگیاهیهاي داروبهها اسانساینثرؤمهايترکیب

کرد.یداپدستباکترياین

سپاسگزاري
ه شـد انجـام شـاهد دانشـگاه مالیحمایتباتحقیقاین
سسـه  ؤمدارویـی گیاهـان تحقیقاتبخشهمکاران ازاست.
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Abstract
Treatment of Staphylococcus aureus (S. aureus) infection is a problematic subject in the

world. The aim of this study was an evaluation of the antimicrobial effect of four species of
Satureja essential oils on biofilm formation and hemolysin production in S. aureus. MIC of
Satureja essential oils (Satureja khuzistanica Jamzad, Satureja bachtiarica Bunge, Satureja
rechingeri Jamzad, Satureja mutica Fisch. & C. A. Mey.) were determined by micro dilution
broth method against standard strains of S. aureus ATCC 29213(MSSA) & ATCC
33591(MRSA). Sub- MICs of Satureja essential oils were used to assay biofilm formation and
hemolysin production. The results showed that all essential oils had antimicrobial effect against
standard strains of S. aureus. In the presence of sub- MICs of essential oils, biofilm formation
and hemolysin production were significantly reduced. The results show the potent antimicrobial
effects of Satureja essential oils against S. aureus and more study is recommended to use it in
controlling S. aureus infections.
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