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مقدمه
هـاي گونـه متشکل از یک گونـه یـا   هايجمعیت

چسبیده به یکدیگر و یا به صورتبهمتنوع باکتري 
از پلــی ايزمینــهدر غیرزنــدهســطوح زنــده و  

. شـود میساکاریدهاي خارج سلولی بیوفیلم نامیده 
توســعه بیــوفیلم یــک فرآینــد پیچیــده اســت کــه 

و در باشـد مـی نیازمند رفتارهاي جمعـی بـاکتري   
زیـادي را بـراي   فوایـد مقایسه بـا زنـدگی منفـرد    

). مراحـل تشـکیل بیـوفیلم    1(باکتري در بـر دارد 
ناپـذیر برگشـت و پذیربرگشتشامل اتصال ابتدایی 

ها و در نهایت بلـوغ  به سطوح، تشکیل میکروکلنی
میکروکلنی همراه با تشـکیل اگزوپلـی سـاکاریدها    

)EPS (باشـد می)بـر روي  توانـد مـی ). بیـوفیلم  2
). از ایـن رو بـه   3سطوح مختلفـی تشـکیل شـود (   

هـاي زمینـه دلیل تنـوع در اتصـال بـه سـطوح در     
صنعت از اهمیت خاصـی برخـوردار   ازجملهزیادي 

گفـت کـه اتصـاالت و    تـوان می). 5و 4(باشندمی
بـا  هـا میکروارگانیسـم ارتباطات سطحی اولیه بین 

ي دیگر نقـش اساسـی   هامیکروارگانیسمسطح و با 
. گسترش بیوفیلم کندمیدر گسترش بیوفیلم بازي 

چرا که باشدمیبیمارستانی هايعفونتت اصلی عل
باکتري که به سطح متصل شده و به وسـیله پلـی   
ــف     ــواع مختلـ ــر انـ ــارجی در برابـ ــاکارید خـ سـ

محیطــی هــاياســترسو دیگــر هــابیوتیــکآنتــی
و بیـوفیلم پـراکنش بـاکتري و    شـود میمحافظت 

کهازآنجایی.دهدمیباکتري را افزایش زاییبیماري
ي مختلـف  هـا بیوتیکآنتینسبت به هاباکترياین 

گیاهی بـراي از  هايعصارهامروزه از باشدمیمقاوم 
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مهمباکتریاليهاپاتوژنبرخیدرلمیوفیبلیتشکدرمرزهعصارهیکروبیمضداثر
انسان

چکیده
هاي مقاوم، خالء ناشی از کاربرد داروهاي ضد میکروبی جدیـد کـه داراي اثـرات    ها و نیز شیوع سویهبیوتیکامروزه با افزایش استفاده از آنتی:هدفوزمینه

شود. مرزه از گیاهان دارویی اسـت کـه   ها استفاده میهاي گیاهی براي از بین بردن آناز عصارهشده وها باشند، احساس بیوتیکجانبی کمتري نسبت به آنتی
هاي باکتریال مهم انسان مورد بررسی قرار گرفته است.در این مطالعه، اثر عصاره مرزه در تشکیل بیوفیلم در برخی پاتوژنکاربرد دارد. در طب سنتی

) بـراي بررسـی اثـرات ضـد میکروبـی آن اسـتفاده شـد. عصـاره مـرزه بـا           Satureja hortensisدر این مطالعه آزمایشگاهی از گیاه مـزره ( :روش کار
، اســترپتوکوکوس پیــوژنز، اســتافیلوکوکوس اورئــوسهــاي تهیــه و بــه روش انتشــار چاهــک روي ســویهppm5/12وppm50 ،ppm25هــاي غلظــت

تـرین غلطـت   پروتئوس میرابیلیس بررسی گردید. تسـت کمتـرین غلظـت مهارکننـدگی و بـیش     و استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس، استرپتوکوکوس پنومونیه
کروتیترپلیت تعیین شد. عصاره مرزه نیز به روش ماسراسیون تهیه گردید.میکنندگی به روش مهار

Minimum inhibitory concentration(کمترین غلظت مهارکنندگی:هایافته -MIC(  در حـدودppm50-5/12   تـرین  مشـاهده شـد. بـیش
در برابر پروتئـوس  بوده کهppm5/12عصاره مرزه مهارکنندگی غلظتاستافیلوکوکوس اورئوس و کمترین غلظت هاي باکتريغلظت مهارکنندگی در برابر

ppm50غلظـت  باکتري استافیلوکوکوس اورئـوس در  تشکیل بیوفیلمبراي) OD(میزان جذبمطالعه نشان داد کهمشاهده شد. همچنین اینمیرابیلیس
.مقدار صفر بودبهعصاره مرزه

مفید باشد.هاي باکتریاییعفونتبراي درمانممکن است به تنهاییمرزهعصارهکهداد نشاننتایج حاصل از این مطالعه:گیرينتیجه

هاي انسانیبیوفیلم، ضدباکتري، عصاره مرزه، پاتوژن:هاکلیدواژه

11/11/89تاریخ پذیرش: 25/5/88تاریخ دریافت: 

15/9/95تاریخ پذیرش:27/6/95تاریخ دریافت:
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کـه از آن جملـه   کنندمیاستفاده هاآنبین بردن 
).7و 6به مرزه اشاره کرد (توانمی

Saturejaیعلمـ مرزه با نام  hortensis  گیـاهی ،
یک ساله از خانواده نعناعیان، علفـی و گـاهی هـم    

و بومی مدیترانه شرقی و جنوب غرب آسیا ايبوته
است و اولین بار در ایتالیا کشت داده شـده اسـت.   

گیـاهی دارویـی،   عنـوان بـه سـنتی  صورتبهمرزه 
، مقـوي  آورخلـط داروي محرك، ضـدنفخ،  عنوانبه

قـواي  کننـده تقویتمعده و همچنین ضد اسهال و 
). مــرزه 9و 8جنســی و ضــدعفونت کــاربرد دارد (

δکاراکرول، تیمـول،  ازجملهونوئیدهایی حاوي فال
).10و بتـا پینـین اسـت (   آلفـا سـیمنی، ρترپین، 

مـرزه  هايگونهترکیب اسانس ترینمهمکاراکرول
ــیت    ــه داراي خاص ــت ک ــدعفونیاس ــدهض و کنن

ــت (  ــدمیکروبی اس ــر  11ض ــه اث ــن مطالع ). در ای
دربیـوفیلم تشـکیل درمـرزه عصـاره ضدمیکروبی

انسان مورد بررسی مهماکتریالبهايپاتوژنبرخی
قرارگرفته است.

روش کار
عنـوان بـه سـنتی  صـورت بـه مـرزه  : تهیه نمونه

گیاهی دارویی و ضد عفونت کاربرد دارد. برگ گیاه 
ــان    ــه کرم ــرزه، از منطق ــعم ــط آوريجم و توس

دانشگاه آزاد اسالمی کرمان شناسگیاهمتخصصین 
در هـا در شـرایط مناسـب و   تایید شد. سپس برگ

سایه خشک شدند.
ــاره  ــه عص ــاره از روش  : تهی ــه عص ــراي تهی ب
. به این صورت که پس شودمیماسراسیون استفاده 

گـرم از هـر نمونـه ایـن     50، هابرگاز خرد کردن 
. بعـد از  گـردد مـی مدت زمان با کاغذ صافی صاف 

بـه دسـت   هـاي عصارهاتمام عملیات عصاره گیري، 
) خـأل تقطیر در (يروتارآمده با استفاده از دستگاه 

ــا 40در دمــاي  تغلــیظ گــرادســانتیدرجــه 50ت
روز 2درجه به مـدت  40-50و در دماي شوندمی

).13و 12(شوندمیخشک 
ابتدا وزن یک لوله : تعیین وزن خشک عصاره

هاعصارهاز لیترمیلی1آزمایش تعیین و پس از آن 
و سـپس محتـوي لولـه در    شـود میدر آن ریخته 

. بعـد از خشـک شـدن    گرددمیخشک دماي اتاق
. گرددمی، وزن لوله آزمایش مجدداً تعیین هاعصاره

هـا عصـاره اختالف وزن لوله معادل با وزن خشـک  
).14(شودمیمحاسبه 

ي مورد اسـتفاده عامـل   هاباکتري: تهیه باکتري
هـاي عفونـت ویـژه بهدر انسان (زاییبیمارياصلی 

ادراري) و تشــکیل بیــوفیلم اســت کــه عبارتنــد از 
ي اســـــترپتوکوکوس پیـــــوژنزهـــــابـــــاکتري

)ATCC®19615TMــه )، اســترپتوکوکوس پنومونی
)ATCC® 49619TM اســـــــتافیلوکوکوس ،(

)، پروتئـوس  ATCC® 15305TM(ساپروفیتیکوس
ــرابیلیس )، ATCC® 35659TM(میــــــــ

) ATCC® 25923TM(اســتافیلوکوکوس اورئــوس
ویال صورتبهاز مرکز آرین مهر تهران که باشدمی

لیوفیلیزه تهیه شد. سوسپانسیون حاصل به محیط 
کشت استریل بالد آگار، نوترینـت بـراث در پلیـت    

37سـاعت در دمـاي   48اضافه شـده و بـه مـدت    
قرار داده شد.گرادسانتیدرجه 

بــــاکتري بــــه تعیــــین حساســــیت
ي فریز شده هاباکتري: مرسومهايبیوتیکآنتی

و بعـد از انکوباسـیون از   دهـیم مـی را ساب کـالچر  
5/0باکتري سوسپانسیونی بـا کـدورت یکسـان بـا     

ــه     ــد تهی ــک فارلن ــد م ــیواح ــیمم ــپس کن ، س
.کنیممیرقیق 10سوسپانسیون حاصل را یک به 

برداشته و بـر روي  لیترمیلی1/0از رقت حاصل 
ــاکتري   ــوع ب محــیط کشــت مناســب بــر اســاس ن

ــه ــورتب ــفرهص ــت ايس ــیکش ــیمم ــپس ده . س
هـاي محیطرا روي بیوتیکآنتیحاوي هايدیسک

. بعد از انکوباسیون با اسـتفاده  دهیممیکشت قرار 
قطر هاله عـدم  گیرياندازهو بیوگرامآنتیاز جدول 

رشد، مقاوم حساس یا نیمه حساس بودن بـاکتري  
.گرددمیمرسوم مشخص هايبیوتیکآنتیبه 

ــون  ــدمیکروبآزم ــارهیض ــیت : عص حساس
گیـاهی بـا   هايعصارهباکتري نسبت به هايجدایه

استفاده از روش رقـت سـازي در چاهـک بررسـی     
میکروتیتـر  هـاي پلیـت . به هفت چاهک از شودمی

میکرولیتر از محیط مایع مغـذي مـولر   100میزان 
. بـه چاهـک اول   شـود مـی ) اضافه MHBهینتون (

از محلول رقیق شده عصـاره اضـافه   لیترمیلی100
میکرولیتـر از  100و پس از مخلوط کردن شودمی

گـردد میچاهک اول برداشته به چاهک دوم اضافه 
و بدین ترتیب تا آخرین چاهک این کار انجام داده 
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میکرولیتـر محـیط   100. از چاهـک آخـر   شودمی
میکرولیتـر از  100. مقـدار  گـردد مـی کشت خارج 

واحــد در 107کروبــی حــاوي  سوسپانســیون می
و شـود مـی مک فارلند اضافه 5/0معادل لیترمیلی

به مدت گرادسانتیدرجه 37در انکوباتور در دماي 
کـه از  . اولین چـاهکی شودمیساعت قرار داده 24

ــاتور     ــرار دادن در انکوب ــس از ق ــاکتري پ ــد ب رش
MIC-Minimum(عنوانبهجلوگیري کرده باشد 

inhibitory concentration در نظر گرفته شده و (
میکرولیتـر  10شفاف هايچاهکبراي اطمینان از 

برداشته و به محـیط مـولر هینتـون آگـار منتقـل      
سـاعت اولـین رقتـی کـه     24و پـس از  گـردد می

ــته  ــرد   9/99توانس ــین بب ــاکتري را از ب ــد ب درص
شـود میحداقل غلظت کشنده نشان داده عنوانبه
)15.(

در بررسی اثر عصـاره گیـاهی   : تشکیل بیوفیلم
نیز از روش رقت هاباکتريمرزه بر تشکیل بیوفیلم 

سازي در چاهـک اسـتفاده شـده اسـت. بـه هفـت       
ــک از  ــتچاه ــايپلی ــزان  ه ــر می 100میکروتیت

میکرولیتر از محیط مایع مغـذي نوترینـت بـراث و   
TSB از لیتـر میلـی 100اضافه شد. به چاهک اول

از عصـاره گرممیلی10محلول رقیق شده عصاره (
) دي متیــل DMSO(از حــاللســیســیدر یــک 

و پـس  سولفید اکسید حل شده است) اضافه شـده 
میکرولیتــر از چاهــک اول 100از مخلــوط کــردن 

برداشته به چاهک دوم اضافه گردید و بدین ترتیب 
تا آخرین چاهک این کار انجام داده شده است (به 

میکرولیتـر  100جز چاهک شاهد) از چاهک آخـر  
میکرولیتـر  100محیط کشت خارج گردید. مقدار 

اضـافه  هـا چاهکسپانسیون میکروبی به تمام از سو
کرده و پـس از پوشـاندن توسـط نـایلون سـلوفان      

درجه 37(پارافیلم) در انکوباتور شیکردار در دماي 

ساعت قرار داده شد. بعد از 24به مدت گرادسانتی
را خارج کـرده  هاچاهکگذشت این زمان محتواي 

و ســـرم فیزیولـــوژي اســـتریل اضـــافه نمـــوده و 
با اتصال هاسلولروپلیت به آرامی تکان داده تا میک

هـا چاهکضعیف یا آزاد جدا شوند. مجدد محتواي 
درصـد بـه   96میکرولیتر الکـل  300خارج شده و 

اضـافه نمـوده تـا    هـا چاهـک دقیقـه بـه   15مدت 
فیکس شوند. پس از خارج نمـودن الکـل،   هاسلول

بـه  درصـد 2ي توسـط کریسـتال ویولـه   هاچاهک
شـده و بعـد از گذشـت    آمیزيرنگدقیقه 5مدت 

را شسته شده و اسـید اسـتیک   هاچاهکاین زمان 
اضافه و در دستگاه االیزا ریـدر هاآندرصد به 33

تنظیم شـده قـرار   نانومتر492که روي طول موج
).15(دهیممی

هایافته
بـه هـا بـاکتري حساسیتتعیینازحاصلنتایج
ــی ــکآنتـ ــابیوتیـ ــانهـ ــهدادنشـ ــاکتريکـ بـ

هايبیوتیکآنتیبهنسبتاورئوساستافیلوکوکوس
مقاومــتتتراســایکلینسفکســیم،اریترومایســین،

عـدم هالـه گـذاري دیسکازبعد. استدادهنشان
شـده تشـکیل يهالـه قطـر یـا نشدهتشکیلرشد

ــودهکوچــکبســیار ــرنسبراســاس(ب ). CLSIرف
بـــهنســـبتپیـــوژنزاســـترپتوکوکوسبـــاکتري

رشـد عـدم هالـه (بـوده حسـاس هـا بیوتیـک آنتی
پنومونیـه اسـترپتوکوکوس و) اسـت شـده تشکیل
ــبت ــهنس ــیب ــکآنت ــايبیوتی ــین،ه اریترومایس

همچنینداده.نشانمقاومتسفتازیدیمسفکسیم،
بـه نسبتساپروفیتیکوساستافیلوکوکوسباکتري
ــی ــکآنت ــايبیوتی ــین،ه ــفتازیدیم،اریترومایس س

ــایکلین ــاومتتراس ــودهمق ــاکتريوب ــوسب پروتئ
اریترومایسـین، هـاي بیوتیـک آنتـی بـه میرابیلیس

هاي انسانینتایج  حداقل غلظت مهار کننده  و الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی عصاره گیاه مرزه در برابر پاتوژن-1جدول 
آنتی بیوتیکیالگوي مقاومت)ppm(حداقل غلظت مهار کنندگی مرزهباکتري

50E,CE,TEاستافیلوکوکوس اورئوس
-25استرپتوکوکوس پیوژنز

25E,CE,CFاسترپتوکوکوس پنومونیه
25E,CF,TEاستافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس

5/12E,TEپروتئوس میرابیلیس
E =    اریترومایسینCE=   سفکسیمCF=    سفتازیدیمTE=تتراسیکلین
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حاصلنتایج. استدادهنشانمقاومتتتراسایکلین
دادنشانمرزهعصارهضدمیکروبیاثراتبررسیاز

درppm5/12مهارکننـدگی غلظـت کمتـرین که
ــر ــاکتريبراب ــاب ــتافیلوکوکوسيه ــوساس واورئ

مشاهده شد که یک بـاکتري  میرابیلیسپروتئوس
بیشـترین غلظـت   کهدرحالیگرم منفی بوده است 

در برابــر بــاکتري اســتافیلوکوکوس   مهارکننــده
بوده است ppm50اورئوس مشاهده شد که غلظت 

) که میزان رشد کم، زیـاد و عـدم رشـد    1جدول (
و سـپس  شـود مـی چشمی خوانـده  صورتبهابتدا 

.شودمیه کشت تهیهاچاهکبراي اطمینان از 
نتایج حاصل از بررسـی عصـاره رزمـاري نیـز در     

انسـانی نشـان داد کـه کمتـرین     هـاي پاتوژنبرابر 
ــت  ــدگیغلظ ــت   مهارکنن ــاري غلظ ــاره رزم عص

ppm1/3  بود که در برابر باکتري اسـتافیلوکوکوس
غلظـت  ترینبیشکهدرحالیاورئوس مشاهده شد، 

ــدگی ــود ppm5/12مهارکنن ــه ب ــاکتريک ــاب ي ه
استرپتوکوکوس پیوژنز، استرپتوکوکوس پنومونیه و 
استافیلوکوکوس ساپروفتیکوس را مهار کرده اسـت  

). همچنین شدت بازدارندگی (زیاد، کم و 1جدول (
ــر   ــاتوژنعــدم رشــد) عصــاره مــرزه در براب هــايپ

مختلـف ثبـت   هايغلظتباکتریال مهم انسانی در 
).2گردید (جدول 

بـر روي نتایج حاصل از بررسی اثر عصـاره مـرزه   
انسـانی نشـان داد کـه    هايپاتوژنتشکیل بیوفیلم 

کامل طوربهppm100عصاره گیاه مرزه در غلظت 
ي اسـترپتوکوکوس  هاباکتريمانع تشکیل بیوفیلم 

پنومونیه و اسـتافیلوکوکوس سـاپروفتیکوس شـده    
ــین در   ــت و همچن ــتاس ــايغلظ و ppm100ه

ppm50ي هــــابــــاکتريیل بیــــوفیلم تشــــک
استافیلوکوکوس اورئـوس و پروتئـوس میـرابیلیس    

میـزان تشـکیل بیـوفیلم    کـه درصـورتی صفر بوده 
باکتري استرپتوکوکوس پیوژنز با افزایش غلظت به 

شـکل  کامل مهار نشده است (طوربهتدریج کم اما 
1.(

گیرينتیجهبحث و 
نتــایج در ایــن مطالعــه نشــان داد کــه کمتــرین 

الگوي شدت بازدارندگی عصاره مرزه در برابر پاتوژنهاي انسانی در غلظت هاي مختلف-2جدول 

اکتري ppm1/3ppm25/6ppm5/12ppm25ppm50ppm100ب
ز وژن ی پ سترپتوکوکوس  - - +++++++ا

ورئوس وکوکوس ا یل ف ا ست - +++++++++ا
نیه ومو ن پ سترپتوکوکوس  - - +++++++ا

تیکوس فی پرو وکوکوس سا یل ف ا ست - - +++++++ا
یلیس ب را می ئوس  - - - +++++پروت

هامیکرواورگانیسمزیادرشددهندهنشان++ 
میکرواورگانیسمکمرشددهندهنشان+ 
میکرواورگانیسمرشدعدمدهندهنشان-

با استفاده از دستگاه االیزا) تشکیل بیوفیلم در عصاره گیاه مرزه ODمیزان جذب (- 1شکل 

3.1pp
m

6.25p
pm

12.5p
pm

25pp
m

50pp
m

100p
pm

استرپتوکوکوس پیوژنز 0.021 0.017 0.015 0.013 0.011 0.01
استافیلوکوکوس اورئوس 0.01 0.009 0.008 0.003 0 0
استرپتوکوکوس پنومونیھ 0.012 0.01 0.009 0.006 0.004 0

استافیلوکوکوس 
ساپروفیتیکوس 0.014 0.014 0.01 0.006 0.003 0

پروتئوس میرابیلیس 0.021 0.021 0.019 0.016 0 0

0
0.005

0.01
0.015

0.02
0.025
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عصـاره گیـاه مـرزه در برابـر     مهارکننـدگی غلظت 
بـوده  ppm5/12ي مورد مطالعه غلظـت  هاباکتري

است کـه در برابـر بـاکتري پروتئـوس میـرابیلیس      
مشاهده شده است که یک باکتري گرم منفی بوده 

در مهارکننـدگی بیشترین غلظـت  کهدرحالیاست 
برابر باکتري استافیلوکوکوس اورئوس مشاهده شده 

بوده است که احتماالً به علـت  ppm50ظت که غل
خیمی که در بـاکتري گـرم مثبـت    ضوجود دیواره 

عصاره با شودمیاستافیلوکوکوس اورئوس مشاهده 
غلظت باالتري آن را مهار کرده است.

براي تعیین میزان 2002آزاز و همکاران در سال 
گونـه از مـرزه بـه    3فعالیت ضد باکتریایی اسانس 

بـر  S.boissieriو S.coeralen،S.pilosaهـاي نام
ي استافیلوکوکوس اورئوس، سودوموناس هاباکتري

آئروژینوازا، اشریشیاکلی و سالمونال تیفی موریوم از 
روش میکرودیلیشن استفاده کردند، نتـایج حاصـل   
از این بررسی نشان داد که میزان کمترین غلظـت  

گونه مـرزه بـراي سـودموناس    3مهارکنندگی این 
ــیاکلی  آئرو ــوزا و اشریش ــی125ژین ــرممیل ــر گ ب

ــی ــرمیل ــوس و  لیت ــتافیلوکوکوس اورئ ــراي اس و ب
ــدوه   ــوم در مح ــی موری ــالمونال تیف 5/62-125س

). محبـوبی و  16(باشـد مـی لیترمیلیبر گرممیلی
در تحقیقـی بـه بررسـی    2011کاظم پور در سال 

ــن Satureja hortensisاســانس  پرداختنــد. در ای
بررسی با روش مایکرودایلوشن بـراث فعالیـت ایـن    

ي اسـتافیلوکوکوس  هـا بـاکتري گونه از مرزه علیـه  
واشریشــیاکلیآئروژینــوزا،اورئـوس، ســودوموناس 

مطالعـه درایـن . شدارزیابیموریومسالمونال تیفی
مقاومـت اسـانس مـرزه  بـه آئروژینوزاسودوموناس

اسـتافیلوکوکوس کـه الیحدرداد،نشانبیشتري
تـر حسـاس آنبـه نسبتکلیو اشریشیااورئوس

ــد، ــهبودنـ ــوربـ ــهيطـ ــزانکـ ــراي MICمیـ بـ
لیتـر میلـی بر لیترمیلی2اورئوساستافیلوکوکوس

لیتـر میلی1موریومتیفیسالمونالوکلیاشریشیا
لیتـر میلـی 8آئروژینوزاسودوموناسولیترمیلیبر 
). در مطالعات تیموري نتـایج  17بود (لیترمیلیبر 

) اسـانس  MIC(مهارکننـدگی نشان داد که غلظت 
ي اسـتافیلوکوکوس  هـا بـاکتري گیاهی مرزه بـراي  

اورئـــوس، میکروکوکـــوس لوتئـــوس، باســـیلوس 
ــرئوس، ــوبتلیس،س ــیلوس س ــودوموناس باس پس

آئروجنوزا، کلبسیال اْکسیتوکا، کلبسیالپنومونیه، به 
ــب  و 125، 250،250<1500، 250،250ترتیـــ

ــر  250 ــرم ب ــیمیکروگ ــرمیل ــت (لیت ). در 18اس
نتایج نشان داد اسـانس مـرزه بـا    مطالعات اوزکالپ

میکروگـــرم 100و 90، 80، 70هـــايغلظـــت
ي هـا بـاکتري اثر مهارکنندگی را بر روي ترینبیش

ــدیس،   اســترپتوکوکوس پنومونیــه، ســالمونال انتری
کلبسیال پنومونیـه، اشرشـیا کـولی، پسـودوموناس     

). 19آئروجنــوزا و اســترپتوکوکوس موتــانس دارد (
کرستیو و همکاران نشـان داد  -مطالعات میهاجیالو

(حـداقل غلظـت مهارکننـدگی) و    MICکه حجـم  
MBC    (حـداقل غلظـت کشــندگی) اسـانس مــرزه

در برابــر لیتــرمیلــیرولیتــر بــر  میک25-78/0
ي کلبســـیال، اشرشـــیا، پروتئـــوس، هـــابـــاکتري

اســتافیلوکوکوس، اســترپتوکوکوس، انتروکوکــوس، 
باشـد مـی انتروباکتر، سـیتروباکتر و اسـینتو بـاکتر    

مختلـف  هـاي غلظتبا نتایج اسانس مرزه؛ و)20(
ي هـا بـاکتري هاله مهاري به ترتیـب زیـر در برابـر    

میلــی متــر)،45-23-18(باســیلوس ســوبتیلیس
ــ ــه یناسارسـ ــر)،  38-23-19آ (لوتـ ــی متـ میلـ

میلی متـر) و  23-22-17میکروکوکوس فالووس (
میلی متـر)  30-20-18استافیلوکوکوس اورئوس (

اسـبو  -). در مطالعـه کرمـی  21ایجاد کرده است (
قطر هالـه مهـاري اسـانس مـرزه در برابـر اروینیـا       

). نتـایج  22(میلـی متـر بـوده اسـت    25امیلوورا، 
گالوك و همکاران نشان داد که قطر هالـه مهـاري   

ــر   ــرزه در براب ــانس م ــاکترياس ــاب ــیلوس ه ي باس
ســوبتیلیس، اشریشــیا کــولی، کلبســیال پنومونیــه، 
پروتئــوس ولگــاریس، اســتافیلوکوکوس اورئــوس و 

، 23، 18، 21استرپتوکوکوس پنومونیه بـه ترتیـب   
).23میلی متر بوده است (21و 22، 18

گـزارش MICمیزاندرشدذکرکهان گونههم
تحقیـق بـا وهـم بـا محققین مختلفتوسطشده

دالیل اصلیازیکی. شودمیمشاهدهتفاوتحاضر
ازجملـه ومختلفترکیباتدرصدکهاستاینآن

واسـانس درموجودمیکروبیخاصیت ضدبامواد
جغرافیـایی، واریتـه  ناحیـه بهبستهگیاهانعصاره
روشوگیـاه کـردن خشـک روشگیاه،سنگیاه،

چشـمگیري هـاي تفاوتعصاره گیريیاواسانس
همکــاران درکــاوار وراســتاهمــیندر).24(دارد
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همچـون فاکتورهـایی کهکردنداشاره2008سال
میــزاندرروزطــولوجغرافیــایی، دمــاموقعیــت
.)25دارنـد ( کلیـدي نقـش مرزهاسانسترکیبات

ــلازدیگــریکــی MBCوMICدراخــتالفدالی
مطالعـات وحاضـر در تحقیـق شـده گیـري اندازه

حاضـر  بررسـی درکـه اسـت دلیلاینبهگذشته
بختیاريمرزهالکلیعصارهباکتریاییضدخاصیت

درکـه قـرار گرفتـه اسـت، درحـالی    ارزیابیمورد
در خاصـیت ایـن ارزیـابی بـه گذشتههايبررسی
. استشدهپرداختهمرزهمختلفهايگونهاسانس

اینارزیابیبهبیشترتحقیقات گذشتهدرهمچنین
بختیــاري مــرزهازغیــرگونــه هــاییدرخاصــیت
.اندپرداخته

بـر روي نتایج حاصل از بررسی اثر عصاره مـرزه  
انسانی نشان داده است هايپاتوژنتشکیل بیوفیلم 

کامـل  طـور بهppm100که عصاره گیاه در غلظت 
ي اسـترپتوکوکوس  هاباکتريمانع تشکیل بیوفیلم 

پنومونی و استافیلوکوکوس سـاپروفیتیکوس شـده   
بیوفیلم بـاکتري اسـترپتوکوکوس   است و همچنین

مختلـف از عصـاره تشـکیل    هـاي غلظتپیوژنز در 
شده است اما به میزان کـم مشـاهده شـده اسـت.     

بـه  هـا بـاکتري کـه  شودمیتشکیل بیوفیلم سبب 
مقـاوم شـوند. اولـین مرحلـه     ضـدمیکروبی ل عوام

ي باکتري به سطوح هاسلولتشکیل بیوفیلم اتصال 
ــی ــدم ــادي  باش ــل زی ــه عوام ــهک ــت ازجمل حرک

، هیدروفوبیسیتی سطح آنها، جنس سطح هاباکتري
مورد اتصـال در آن نقـش دارد. مطالعـات آدونیـزو     

گیاهـان کنوکـارپوس   هـاي عصـاره نشان دادند که 
بوکراس و کالیستمون ویمینالیس ارکتوس، بوسیدا

تشکیل بیوفیلم پسودوموناس آئروژینوزا مهارکننده
ــینگ     ــوروم سنس ــده ک ــداخل در پدی ــق ت از طری

هـاي عصـاره ). در مطالعـه آگـاروال،   26(باشندمی
برگ گیاهان زرد چوبه، چاي، برگ تنبول و نعنـاع  

تشــکیل بیــوفیلم اشرشــیاکلی مهارکننــدهفلفلــی 
).27(باشندمی
بشـر مهـم معضالتازیکیهنوزبیوفیلمرماند

ازکلـی طوربه.داردبیشتريمطالعهنیاز بهوبوده
طاقتوسختتشکیلازپسبردن بیوفیلم هابین

جلوگیريبیوفیلمتشکیلازبهتر استواستفرسا
از طـرف دیگـر کـاهش تشـکیل بیـوفیلم در      .شود

مختلف عصاره گیـاه نسـبت بـه    هايغلظتحضور 
شاهد مبـین بـه ایـن مطلـب اسـت کـه بیوسـاید        

؛ شـود مـی مصرفی سبب کاهش تشـکیل بیـوفیلم   
گیاهـان بـر  هـاي عصارهبنابراین در مجموع، اثرات 

مربـوط بـه   تـوان میممانعت از تشکیل بیوفیلم را 
و هاباکتريبر رشد هاي تشکیل دهندهاثرات بخش

دانست.هاباکتريدر نهایت کاهش تشکیل بیوفیلم 
بنابراین مطالعات بیشتري الزم است تا بـا توجـه   

عصــارهواســانسدرزیــادومتنــوعترکیبــاتبــه
نظـر ازمختلـف گیاهـان دارویی و مقایسهگیاهان

معرفـی وبـومی مناطقدرهاآنمتشکلهترکیبات
بررسی قرار گیرد.برترموردنژادهاي

تقدیر و تشکر
ازکلیه کسانی که به سرانجام رساندن این تحقیق 

و بـاکرامتی چـون خورشـید،    همراهی نمـوده انـد  
سرزمین دل را روشنی بخشـیدند وگلشـن سـراي    
علم ودانش رابا راهنمـایی هـاي کارسـاز وسـازنده     

.صمیمانه وصادقانه سپاسگزاریمبارورساختند،
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Abstract
Background: Today with increasing use of antibiotics and prevalence of resistant strains,
there is need for antimicrobial drugs that have fewer side effects than the present antibiotics.
Satureja hortensis is a medicinal plant which has many uses in traditional medicine. In this
study, antimicrobial effect of extracts Satureja hortensis biofilm on some important human
bacterial pathogens was studied.
Methods: In this in vitro study Satureja hortensis was used to evaluate its antimicrobial
effects. Extract Satureja hortensis with concentrations of 50, 25 and 12/5 ppm were prepared
and antibacterial activities were evaluated by well diffusion method on strains of
Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Pneumococcus, Staphylococcus
saprophyticus and Proteus mirabilis. Minimum inhibitory concentration and maximum
inhibitory concentration test was determined by microtitre plate. Satureja hortensis extracts
were also prepared by Maceration method.
Results: The levels of MIC ranged from 12.5 to 50ppm. The highest MIC value observed
against Staphylococcus aureus and lowest MIC value of Satureja extract concentration in
12.5ppm that against P. mirabilis. In addition, the results of this study showed that the rate of
absorption (OD) for biofilm formation of Staphylococcus aureus in concentrations 50ppm
Satureja extract was zero value.
Conclusion: Results of this study suggest that the extract of Satureja hortensis can be useful
in treatment of bacterial infections.
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