
 پژوهشیمقاله    

 
  
 
 
 
 

35 
 

           http://rjms.iums.ac.ir        9139 اردیبهشت، 2، شماره 27دوره   مجله علوم پزشکی رازی   

  1389بهار  1،شماره  ،7دوره 

 

یآنت خواص نییتع و(.Satureja hortensis L)  یتابستان مرزه اهیگ اسانس سازنده باتیترک ییشناسا

  آن یکروبیضدم و یداناکسی
 

 z.izadi@nahgu.ac.ir(  مسئول سندهینو)*  رانیا نهاوند، دانشگاه ،یکشاورز دانشکده ،یباغبان یمهندس و علوم گروه ،ییدارو اهانیگ زراعت اریاستاد: یزدیا زهرا

 رانیا تهران، مدرس، تیترب دانشگاه ،یکشاورز دانشکده ،یاگروتکنولوژ گروه ،ییدارو اهانیگ یولوژیزیاکوف استاد: یخانیآقاعل دیمج

رانیا همدان، نا،یس یبوعل دانشگاه ه،یپا علوم دانشکده ،یشناس ستیز گروه ،یولوژیزیف استاد: یرازیم ناصر

  
   چکیده

 

نی اوافر به نآ سانسا که اسات عیااننعنا ادهخانواز  معطر( گیاهی .Satureja hortensis Lتابستانی ) زهمرزمینه و هدف: 

 هدفاکسیدانی، ضد التهابی و ضد درد معرفی شده است. آنتیشود. برای اسانس مرزه اثرات در صنایع غذایی و دارویی استفاده می

آن  ضادمیکروبیو  اکسیدانیآنتی خاصیت های گلدار مرزه تابستانی و بررسیاصلی تحقیق حاضر شناسایی اجزای اسانس سرشاخه
  .بود مخمر و ایرشته هایقارچ مثبت، گرم ،منفی گرم هایباکتری املش هامیکروارگانیسم از روی تعدادی
پژوهشای -های گلدار مرزه تابستانی رشد یافته در مزرعه آموزشایاستخراج اسانس از سرشاخه در این مطالعه تجربی، روش کار:

هاای متشاکله اساانس باا جداسازی و شناسایی ترکیا  دانشگاه بوعلی سینا با استفاده از کلونجر به روش تقطیر با آب انجام شد.
-آنتای فعالیتسان  جرمای صاورت گرفات. کروماتوگرافی گازی و گاز کروماتوگراف متصل شده به طیا های استفاده از دستگاه

 انکسیدانتیآ باو  گرفت ارقر سیربر ردمو یلرازهید پیکریل فنیلآزاد دی  یهالیکاراد رمها نموآز بااکسااایدانی ایااان اساااانس 
 دیسا ) آگاار در انتشاارنیز باه روش  اسانس این  ضدمیکروبی( مقایسه شد. خواص BHTتولوئن ) کسیروهید بوتیل یسنتز

 . شد بررسی (دایلوشن میکروبراث) چاه  در سازی رقیق( و دیفیوژن

 (%19/8سایمن )-( و پاارا%74/19(، تیماول )%10/42کاارواکرول )اسانس مرزه تابساتانی  در موجود ترکیبات ترینمهم ها:یافته

 BHTلیتار تعیاین شاد، در حاالی کاه ایان پاارامتر بارای میلی بر میکروگرم 63/10±15/0اسانس این گیاه  50ICبودند. میزان 
اسانس مرزه تابستانی نشان داد که ایان گیااه دارای اثار ضاد میکروبای قابال  سنجیزیلیتر بود. میلی بر میکروگرم 09/0±45/9

متوسط قطر هاله عادم رشاد در روش انتشاار در  .تر از اثر ضدباکتریایی آن بودباشد و اثر ضد قارچی آن به مرات  قویتوجهی می
متار میلی 68/21±40/0های گرم منفی متر، باکتریمیلی 05/31±57/0میکرولیتر  15های گرم مثبت در غلظت آگار برای باکتری

 متر حاصل شد. حداقل غلظت مهارکنندگی و حاداقل غلظات کشاندگی اساانس مارزهمیلی 76/42±33/0ها و برای مخمر و قارچ
 لیتر بود. میکرولیتر بر میلی 16تا  5/0ها در محدوده تابستانی برای کلیه میکروارگانیسم

های گارم مثبات ها، باکتریهای این تحقیق اثر ضدمیکروبی اسانس مرزه تابستانی بر مخمر و قارچیافته بر اساس گیری:نتیجه

هاای گارم منفای )شایگک فلکسانری، سراشایا مارسانس، ری)استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمایادیس( و بااکت
، وانکومایساین و جنتامایساین بیشاتر باود. باه ایان Bهای آمفوتریسین بیوتی اشرشیاکلی و کلبسیک پنومونیه( در مقایسه با آنتی

انتظار داشت باا انجاام توان باشد و میترتی  اسانس مرزه تابستانی به عنوان ی  عامل ضدمیکروب طبیعی و جدید قابل توجه می
 .و غذایی بهره بردهای بیشتر، از آن برای استفاده در صنایع داروسازی پژوهش
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Abstract   

 
Background: Summer savory (Satureja hortensis L.) is an aromatic plant, belonging to 

Lamiaceae family. The essential oil of this plant is used in medicinal and food industries. The 

essential oil of summer savory has antioxidant, anti-inflammatory and analgesic properties. The 

main objective of this study was to identify the chemical composition of aerial parts and evaluate 

the antioxidant and antimicrobial activities of summer savory essential oil against a few 

microorganisms including gram positive, gram negative bacteria, filamentous fungi and yeast. 

Methods: In this experimental study, shoot essential oil was extracted by hydro-distillation 

technique using clevenger apparatus. The oil was analyzed by capillary GC and GC/MS. 

Antioxidant activity of essential oil was assessed by diphenyl picrylhydrazyl radical-scavenging 

activity and compared with synthetic antioxidant Butylated Hydroxyl Toluene (BHT). 

Antimicrobial properties of the plant essential oil were determined using micro broth dilution and 

well disk diffusion methods.  

Results: The major components of essential oil were carvacrol (42.10%), thymol (19.74%) and P-

cymene (8.19%), respectively. The half maximal inhibitory concentration (IC50) of summer savory 

essential oil was 10.63±0.15 μg/ml, while this parameter for BHT 9.45±0.09 μg/ml. Bioassay of 

essential oil showed that summer savory had strong antimicrobial effects. So that, aerial part 

essential oil showed the best antifungal activity and this effect is more than the antibacterial 

activity. The mean diameter of inhibitory growth zone in well disk diffusion method at 15 µl 
concentration was equal to 31.05±0.57 mm in the case of gram positive bacteria, 21.68±0.40 mm 

for gram negative ones and 42.76±0.33 mm in the case of filamentous fungi and yeast. The 

Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) of 

summer savory essential oil ranged from 0.5 to 16 µl/ml in the case of all microorganisms. 

Conclusion: It can be stated that summer savory essential oil on all of yeast and filamentous 

fungi, gram positive bacteria (Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis) and gram 

negative bacteria (Shigella flexneri, Serratia marcescens, Escherichia coli and Klebsiella 

pneumonia) showed more antimicrobial activity than amphotericin B, vancomycin and 

gentamicin, respectively. Although more research is needed in this field, summer savory essential 

oil can be used as a new antimicrobial agent in the pharmaceutical and food industries.  
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 مقدمه
های اخیر رویکرد مردم اکثر کشورهای جهاا  در سال

باه ظرار به مصرف داروهای گیاهی افزایش یافته اسا.  
عااوارج جاااظمی کنتاار ظ اام. بااه داروهااای رساا  یماا

شینیایی، دلیل اصلی این تغییر الگوی مصارف باه ظ ا  
باه  ایاکه اماروه  در دظیی داروهاداروهای گیاهی باش   

ها اعا  اه ع وظا.یناریدرما  اظواع ب یبرا یعیطور وس
 یهااینااریتا اظاواع ب یو قارچ یروسیو ،ییایباکتر یها

  ایان دارظا  یعای ، منشاا  طمظارویبه کار ما کیمتابول
ظاشاای اه  یهااایناااریظااه تنهااا در درمااا  بترکیمااا  

ظقش دارظ ، بلکه باه طاور  هایناریب یها  یکروارگاظیم
کاه اللاب باا مصارف  یاثارا  جااظم تواظن یهنزما  م
ز یاهنرا  ه تن ، را ظ یو سنتز ییاینیش یهاظگه ارظ  

(  عالو  بر ایان ف ااد و م انومی.2و 1) کاهش دهن 
ها ظیز هنچناا  های مواد لذایی ظاشی اه میکروارگاظی  

ترین چالش در صنای  لاذایی تتای در کشاورهای مه 
در تاالی اساا. کااه (  ایاان 4و  3توساعه یافتااه اسا. )

و  ی( ساانتزیهااا)ظگه ارظاا   یهااایاساات اد  اه افزودظاا
مصارف کننا گا   یبرا یکروبیض م .یبا فعال یمصنوع
باه  ریااخ یهاادارد  هر چن  در ساال یرا در پ یعوارض

باه  لیکنن گا  تنا مصرف ی،باال رفتن سطح آگاه لیدل
اماا اه  رظا ب و  ماواد ظگه ارظا   دا ییمصرف مواد لذا

با توجه به امکا  هظا    ییامواد لذ  کنن گا یتول ییسو
در ماواد  هاینااریب یهاا ا یکروارگاظیم ریماظ   و تکث

ظگه ارظااا    ماااا یمعتق ظااا  اسااات اد  اه ترک ییلاااذا
 تواظا یمناسب، م ییاجرا ا یهنرا  با عنل ،یکروبیض م

باشا  را دارا  ییماواد لاذا یننیا نیدر تام ی یظقش م 
  ( 6و  5)

اک ی اسیو  لیپیا ها در تاین ظگها اری و فارآوری 
ای و لذاها ظه تنها باعث اه دسا. رفاتن کی یا. تغذیاه

ای شاود، بلکاه موصاوال  اک ای  شا  هضنی لذا می
اساات اد  اه کناا   هااای آهاد تولیاا  ماایماظناا  رادیکااال

 یهااکاالیکنتارل راد لیابه دل ی اظیاک یآظت ما یترک
( ییاینی)ف اد شا و ی اسیاه عنل اک  یریآهاد و جلوگ
 یعنار ماظا گارپایا اری و  شیدر افازا ییظقش به سزا

یاسات اد  اه آظتا گرید ییدارد  اه سو ییموصوال  لذا

 لیبوت ،زولیآظ ی روک یه لی)بوت یسنتز یها ا یاک 
 لیاپروپو  نو ی روکیاه لیبوت یتر ،تولوئن ی روک یه

 اریب ا ییو لاذا یپزشاک ،یداروسااه  یدر صنا گاال (
و  یاهیا  اما اثارا  ظاامطلوت تغذ(7-5) اس. افتهیرواج 
در مطالعاا   یسانتز یهاا ا یاک ایآظتا نیاا .یسن

 افتنیا لیادل نیاس.  باه هنا   یمختلف به اثما  رس
 .یااو فعال ی اظیاک اایآظتاا لیپتاظ اا یدارا مااا یترک
( یاهیا)اساظس و عصاار  گ یعیبا منشا طم یکروبیض م
 (  9و  8پژوهشگرا  قرار گرفته اس. )مورد توجه   ایش 

 د بو توجه ردمو هیربااه د  گیاها بیوض میکر اصخو
 ظ گیه یخرتا با  مادر رمنرو به هااه آ  د ست او ا
 ظلوا به ا یرا ،یگرد یسواه س.  ا د بو  ماه ه   ظ اا

 بهتریناه  یکی ییاهوآت و  عتنوو  فیاییاجغر موقعی.
  گیاها مختلف اعظوا ش ر مینهدر ه  جها مناطق
و  تولی  منم  ظیز گذشتهو در  دمیشو تمو و ییدارو
و  ییدارو اصخو  س.ا د بو ییدارو  گیاها فمصر
 هااااآ   موثر  ترکیما ا میزو  عظو به ا هاااگیا ماظیدر

 رطو به  گیاهادر  دموجو  موثر اد  مودارد ب تگی
 ماا میشوظ  ساخته ظتیکیژ یین هاافر ی.اه  با ساسیا

 هنچنینو  ییاهوآت و  یطاشر ماظن  مویطی ملاعو
 خشکروش همااا  برداشاا.،   ،گیا ش ر تلامرو  سن
و  کنی ا تغییر باعث ظیز ساظسا اجستخرو ا د کر

اه  یگیر (  بهر11و  10) دمیشو  موثر ادمودر  کی ی
 ماظگردر  موثر ادمو شناسایی  مکاا ،ظوین یهاروش
 یهالسادر  ،الذ س. ا د کر ه افررا   گیاهادر دموجو

 ا ثرا سیربربااااه منرااااور ای د گ تر  توقیقا خیرا
 جنلهاه  گیاهی  منشا با هاییآورد فر بیوض میکر

و  ر ق  بیاظگر ظتایجو  گرفته ر صو یههاو ادو ساظسهاا
اه  سیعیو منهدا ش اه ر مناظع.در   ترکیما ینا ظاییاتو

میباش   دف ا عاملها و ریبینا یگاظی  هاوارمیکر
(12 ) 

اه  ( گیاهی.Satureja hortensis Lمره  تاب تاظی )
( اس. که به عنوا  گیا  Lamiaceae)  ظعناعیا اد خاظو

ای و هنچنین به عنوا  سمزی تاه  مورد ادویه، دارویی
 با منشعبای ساقهدارای  ه مرگیرد  است اد  قرار می

 به متنایل سمز ظگر به ساظتیمتر 10-30 عت اار
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 ،یکربا گ،ممرد و ب  تقریماو  مظر یهاگبر ی،خاک تر
ای  ل  یهارتاو دارای  كکر ها  پوشی  ،تیز كظو
های مختلف (  در رویشگا 14و  13س. )دار اساظسا

ظشین   های تیر تا شهریور به گل میایرا  در فاصله ما 
 ض  ،سیویرو ض  ،بیوض میکر اصخو به طور کلی

التهات، ض  تهوع، ض  ض  درد،  ،سپاس ا ض  ،چیرقا
برای این   مع   کنن  تقوی.ض  اسهال، خلط آور و 
 یبخشها(  هنچنین 15و  11گیا  گزارش ش   اس. )

 ظیاوافر دبررکا ییدارو ویی اصنای  لذ درمره  یی اهو
توجه  طمیعی ا ک ی اظتیآ یک ا به عنودارد و 

موققا  را به خود معطوف ظنود  اس. به طوری که 
ده  با توجه به فعالی. آظتیمی ها ظشا گزارش

های اک ی اظی این گیا ، مصرف آ  به عنوا  افزودظی
 ،تاظندارای (  این گیا  16طمیعی افزایش یافته اس. )

و ، ترکیما  فنولی مختلف یقن ها ت،چر ادمو
های مطابق پژوهش  س.اساظس( امعطر ) یترکیبها

ترین ترکیما  تشکیل دهن   اساظس اظجام ش   عن  
تینول، کارواکرول، آل ا و بتا پینن و پاراسینن مره  را 

(  هر چن  منکن اس. تو. 18و  17)دهن  تشکیل می
تاثیر شرایط خاك و آت و هوای رویشگا  در مناطق 
مختلف مق ار اساظس و اجزای تشکیل دهن   آ  تغییر 

جن  آوری  توقیقی که روی اساظس مره ظناین   در 
ش   اه رویشگا  کرج اظجام ش ، مشخص گردی  که 

ترین ترکیما  اساظس تاصل اه این گیا  گاما عن  
(  در تالی که در توقیق 19اس. )کارواکرول ترپینن و 

دیگری تینول، لینالول و کارواکرول ترکیما  اصلی 
 ما یترک(  20اساظس این گیا  گزارش ش   اس. )

اتتنااًل خود را  یکروبیض م اصخومؤثر  اساظس مره  
 یتوپالسنیس یلشا یریدر ظ وذپذ رییتغاه طریق 

( ایجاد K+)  یپتاس( و H+)  روژ یه و یبه  یباکتر
 که یافتن در( 2014) را هنکا(  گوپی و 21) کنن می
 ه مر ساظسدر ا دموجو سیننراپاو  لتینو ول،کررواکا

مناظع. اه رش  سمب و  شتهدا یک یگر بر ییافزا ه  ثرا
 (  22شوظ  )ها میمیکروت

آوری ش  ، تاکنو  در های جن ها و داد طمق بررسی
مورد ترکیماا  متشاکله اه اسااظس ماره  تاب اتاظی در 
رویشگا  هن ا  اطالعاتی وجود ظ ارد  ها ف اه مطالعاه 
تاضر بررسی دقیاق شناساایی ظاوع و میازا  ترکیماا  

رشا  یافتاه در  موجود در اساظس گیاا  ماره  تاب اتاظی
رویشگا  عماا  آبااد هنا ا  و بررسای فعالیا. آظتای

های اک ی اظی و ض میکروبی آ  بر علیه میکروارگاظی  
ها و مخنار در شارایط ها، قارچها اه گرو  باکتریبیناری

 آهمایشگا  بود  
 

 روش کار
های گل ار گیاا  ماره  تجربی، سرشاخه مطالعه در این

 1398تاب تاظی در مرتله گل هی کامل در شهریور ماا  
پژوهشی داظشگا  بوعلی سینا واق  در -اه مزرعه آموهشی

درجاه و  48عما  آباد هن ا  )با مختصا  جغرافیاایی 
دقیقاه عارج  52درجاه و  34دقیقه طول شرقی و  32

متار اه ساطح دریاا( برداشا.  5/1741شنالی و ارت اع 
متار میلی 280میاظگین بارظ گی ساالظه این منطقه   ش 

اس. که عن   پراکنش آ  در فصاول پااییز و هم اتا  
باش   روظ  تغییرا  میاظگین ماهاظه دما و بارظا گی اه می

هما  کاشا. ماره  تاب اتاظی تاا هماا  برداشا. آ  باا 
های ثم. ش   ای تگا  مرکاز توقیقاا ، اقتما  اه داد 

ظشاا   1شااورهی هنا ا  در جا ول آموهش و ترویج ک
 دماایدر  و ساایه رهای گیاهی دداد  ش   اس.  ظنوظه

روه  7درصا  طای  32گراد و رطوبا. درجه ساظتی 20
گرم اه  100گیری مق ار ش ظ   به منرور اساظس خشک

ماااد  گیاااهی خشااک ابتاا ا بااا اساات اد  اه آساایات 
وا  و ساارع. موتااور  2800آهمایشااگاهی )بااا قاا ر  

دور در دقیقااه( بااه ماا   یااک دقیقااه  25000معااادل 
سااع. در دساتگا   3آسیات شا   و ساپس باه ما   

 (.Satureja hortensis L)میانگین دما و بارندگی ماهانه رویشگاه عباس آباد همدان طی فصل رشد گیاه مرزه تابستانی  -1جدول 

 متر(بارندگی )میلی  گراد(دما )درجه سانتی ماه

 4/38  1/14 اردیبهشت
 6/6  19 خرداد
 9/3  6/23 تیر
 9/0  2/24 مرداد
 3/2  4/20 شهریور
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آ   اسااظس، آت با تقطیرکلوظجر قرار گرف. و  به روش 
 شا  هدایایرطوبا. سا ی  ل ا استخراج و بوسیله ساو

(23 )  
باه سااظس ا  ابه منرور ج اساهی و شناسایی ترکیما

 Gas) هااای کروماااتوگرافی گاااهیاه دسااتگا ترتیااب 
Chromatography)  و کروماتوگرافی گااهی متصال باه

 Mass–Gas chromatography) ساانج جرماایطیااف
Spectrometry)    ها به پس اه تزریق اساظساست اد  ش

تاارین و یااافتن مناسااب کروماااتوگرافی گاااهیدسااتگا  
ریزی ترارتی ستو ، بارای دساتیابی باه بهتارین برظامه

کلرومتا  رقیق ش   های تاصل با دیج اساهی، اساظس
سانج و به دستگا  گاه کروماتوگراف کوپل ش   با طیاق

هاای های جرمی و کروماتوگرامجرمی تزریق ش  و طیف
  سپس با است اد  اه هماا  بااهداری، مربوطه ب س. آم 

های جرمی و مقای اه باا شاخص باهداری، مطالعه طیف
های استاظ ارد و است اد  اه اطالعاا  موجاود در ترکیب

ترکیما  تشکیل دهن   اسااظس اه  SATURNظرم افزار 
(  بارای مواسامه 24ظرر کنی و کی ی شناساایی شا  )

تا  9های ظرمال های باهداری اه تزریق هی روکربناظ یس
ریازی ترارتای )مشاابه باا کربنه در شارایط برظاماه 23

تزریق ظنوظاه( اسات اد  شا   مواساما  کنای )تعیاین 
A3R-پااارداه درصااا  هااار ترکیاااب( باااه کناااک داد 

Chromatepac ( بااه روش ظرمااال کاارد  سااطحArea 
normalization methods و ظادیاا   گاارفتن ضاارایب )

ها اظجام ش  ط به طیف( مربوResponse factorsپاسخ )
(25 ) 

دسااتگا  گاااه کروماااتوگراف مااورد اساات اد  در ایاان 
 FIDمجهااز بااه دتکتااور  9Aماا ل  توقیااق، شااینادهو

)یوظیزاساااایو  شااااعله هیاااا روژ ( و داد  پاااارداه 
Chromatepac   است اد  ش   ساتو  دساتگاDB-5  باه

میکرو  و ضاخام. الیاه  25متر، قطر داخلی  30طول 
میکرو  بود  سارع. جریاا  گااه  25/0فاه ساکن برابر 
متر بر ثاظیه بود  دمای مو راه ساظتی 7/22تامل هلی  

ریازی ترارتای گاراد، برظاماهدرجاه سااظتی 265تزریق 
گاراد تاا دماای درجاه سااظتی 50ستو  اه دمای اولیاه 

درجاه  4گاراد کاه هار دقیقاه تیدرجه ساظ 250ظهایی 
درجاه  270گراد به آ  افزود  ش   دمای دتکتاور ساظتی
گراد تنری  ش   دستگا  گاه کروماتوگراف متصال ساظتی

اسات اد   3400سنج جرمی اه ظوع واریا  ما ل به طیف

 GCش   ستو  مشابه با ستو  مورد است اد  در دستگا  
سارع. جریاا   گاه تامل هلی ، Ion Trapبود  دتکتور 
لیتر بر دقیقه و اظرژی یوظیزاسیو  در میلی 50گاه تامل 

الکترو  ولا. باود  برظاماه  70سنج جرمی معادل طیف
گراد با سرع. درجه ساظتی 220تا  40ترارتی ستو  اه 

گراد بر دقیقه تنری  ش   دمای مو راه درجه ساظتی 4
 گراد بود  درجه ساظتی 230تزریق 

طماق روش ماره  تاب اتاظی اظس ل کل اساومق ار فن
 20 آهماو  نیاشا   در ا یریاگاظا اه  وکالتویس نیفول

اه  تااریکرولیم 100بااا ایاان گیااا   اه اساااظسمیکرولیتاار 
پانج و به م     یمخلوط گرد وکالتویس نیواکنشگر فول
مولاول میکرولیتار اه  300هنزد  ش   سپس دقیقه به 

دو ما    هو مولول ب  یبه آ  اضافه گرد  یکربنا  س 
جاذت  .یااتاق تکاا  داد  شا   در ظها یدر دماساع. 

توسط دستگا  اساپکتروفوتومتر ظاظومتر  760 مولول در
  ش  یریگقابل بالظک )متاظول( اظ اه مبن ش در  یماورا

ا اسات اد  اه ماره  تاب اتاظی بال کل اسااظس ومق ار فن
گیری و گازارش اسی  اظ اه  کیگال و یمراسیکال یمنون
 ( 26ش  )
اه روش باه دام  ی اظیاک ایآظتا لیپتاظ  یبررس یبرا
-2,2) لی راهیااه لیااکریپ لیاافن ید کااالیراد یاظاا اه

diphenyl-1-picrylhydrazyl) ییتواظاااا یبااار ممناااا 
ارهیاابی تواظاایی هیا روژ  است اد  شا    یده روژ یه

هاا، باه واساطه بای رظاگ هاا و اسااظسدهن گی عصار 
گیری اظ اه  DPPHظنود  مولول متاظولی ارلواظی رظگ 

(  در این ارهیابی طیف سانجی، اه رادیکاال 27شود )می
باه عناوا  عامال  لی راهیاه لیاکریپپای ار دی فنیال 

واکنش دهن   است اد  ش   روش کار ب ین صاور  باود 
ا تا 5های مختلف اساظس )اه میکرولیتر اه للر. 50که 
 004/0لیتار مولاول متااظولی ام( به پنج میلیپیپی 40

دقیقاه ظگها اری  30افزود  ش  و بع  اه  DPPHدرص  
ظااظومتر در  517در دمای اتاق، جذت آ  در طول ماوج 

مقای ااه بااا شاااه  قرائاا. شاا   باااهداری رادیکااال آهاد 
DPPH (  بر اسا  درصI اه رابطه )مواسمه ش : 1 

100  ×blankA ( /sampleA – blankA= ) I% 
جاذت مولاول شااه  )تااوی هناه ماواد  blankAکه 

جذت مولاول تااوی  sampleAواکنشگر به جز اساظس( و 
 های مختلف اساظس اس.  آظتی اک ی ا  سانتزیللر.

 Butylated Hydroxyl) وتیال  هی روک اای تولااوئنباا
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Toluene ) ظیااز بااه عنااوا  کنتاارل مثماا. اساات اد  و
هاا باه تکرار اظجام شا  و میااظگین آ ها در سه آهمایش

اک ای اظی عنوا  مق ار مورد ظرر اعالم ش   فعالی. آظتی
 50IC (The half maximalاسااظس باه صاور  مقا ار 
inhibitory concentration که ظشا  دهن   للرتی اه )

درص  باهدارظ گی در ظرفیا.  50اساظس اس. که باعث 
    (27گردد بیا  گردی  )رادیکالی می

در بررساای هی  مطالعااه مااورد هااایمیکروارگاظی اا 
سنجی اثر ض میکروبی اساظس ماره  تاب اتاظی )جا ول 

هاای گارم باسایل، گارم مثما. هاایکوکو  شامل( 2
 هاایساویهها و مخنر بودظا   مثم. و گرم من ی، قارچ

 یاک ما   بهگراد درجه ساظتی 37در دمای  باکتریایی

 (آگار بالد آگار، ظوترین.) مناسب کش. مویط روی شب
 آگار دک تروه سابورو روی مخنر وها ظ   قارچش  کش.

 ضا  اثارگراد تلقایح شا ظ   درجه ساظتی 30 دمای در

 اظتشار روش اه است اد  بامره  تاب تاظی  اساظس میکروبی

 چاهاک در سااهی رقیاق( و دی یاوژ  دی اک) آگار در
 اظتشار روش در(  28) ش  بررسی (دایلوشن میکروبراث)

 سارم در بااکتری کشا. اه کلنای ساه تاا دو آگاار، در

 ماورد مخنار و هااقاارچ .ش  تلقیح استریل فیزیولوژی

 ساابورو موایط روی سااعته 72و  24 کش. اه بررسی

 باا کاه( سیگنا) RPMI 1640  مویط در آگار دک تروه

 بافری موالر 165/0 اسی  سول وظیلیک پروپا  مورفولین

 استاظ ارد با سوسپاظ یو ، هر ک ور  و ش   معلق ش  ،

  هاابااکتری تقریمای تعا اد) ش  تنری  فارلن  مک ظی 
CFU/m810×5/1 ،قااارچ و مخناار CFU/ml 610-

سوسپاظ ایو ، اه اساتریل سوآت اه است اد  با(  1×510
 ماولر موایط روی بااال، در شا   تهیاه میکروبای های

 Agar Toddهاای کا  ظیااه( و )بااکتری آگاار هینتو 

Hewitt 1000/0عصاار  مخنار و  %5/0باا  ش   لنی% 
هااا( و لناای شاا  ( )اسااترپتوکوکو  THA) 20 تااوئین

 دک اتروه سابورو روی مخنر و قارچی هایسوسپاظ یو 
و  5/7، 5، 5/2باا  استریل هایدی ک  گردی  کش. آگار
-دی میکرولیتر 10 در ش   رقیق اساظسمیکرولیتر  15

 قارار شا   کشا. ایهاموایط روی سول وک ای  متیل
های استریل اه شرک. پادتن طب تهرا  دی ک  ن گرفت

-دی تاوی دی ک و بیوتیکآظتی دی ک اهتهیه گردی   

 من ای و مثما. کنتارل عناوا  باه سول وک اای  متیل

درجاه  37 دماای در باکتریاایی هایکش.  ش  است اد 
 در قاارچی هاایکش.ساع. و  24گراد به م   ساظتی

 اظکوباهسااع.  48گراد به ما   درجه ساظتی 30ی دما
 گیریمتر اظ اه میلی ت ب بر رش  ع م هاله قطر .ش ظ 

هااای جنتامای ااین، واظکومای ااین و (  دی ااک29) شاا 
و  g/discµ10 ،µg30به ترتیاب باا دوه  Bآم وتری ین 

U/Disk100    است اد  ش 
للرا.  تا اقل چاهاک، در سااهیرقیاق روش در

 Minimum inhibitory) رشااااا  مهارکننااااا  
concentration- MIC) باکتری  کشن   للر. ت اقل و

(Minimum Bactericidal Concentration- MBC )
  شا  تعیاین مختلاف هاایمیکروارگاظی ا  بار اسااظس
 رقیاق %10 سول وک ای  متیل دی در اساظس هنچنین

-μl/ml 8 اسااظس للرا. کاه ظواوی باه (،30) شا 

 (.Satureja hortensis L) مرزه تابستانی بررسی در زی سنجی اثر ضد میکربی اسانس مورد هایمیکروارگانیسم -2جدول 

 میکروارگانیسم نوع کد اختصاری نام میکروارگانیسم

 کوکوس گرم مثبت (ATCC 25923) استافیلوکوکوس اورئوس

 گرم مثبتکوکوس  (ATCC 14990) درمایدیساستافیلوکوکوس اپی

 باسیل گرم مثبت (ATCC 1247) باسیلوس سرئوس

 باسیل گرم مثبت (ATCC 33090) لیستریا اینوکوا
 باسیل گرم منفی (ATCC 25923) اشرشیاکلی

 باسیل گرم منفی (ATCC 10031) کلبسیک پنومونیه

 باسیل گرم منفی (ATCC 1234) شیگک فلکسنری

 گرم منفیباسیل  (ATCC 1111) سراشیا مارسنس

 باسیل گرم منفی (ATCC 19430) موریومسالمونک تیفی

 قارچ (ATCC 5027) کاندیدا آلبیکانس

 قارچ (ATCC 16404) آسپرژیلوس نایجر

 مخمر ایزوله بالینی کاندیدا کروزی
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 مولر(، مخنر و هاقارچ) RPMI 1640  اه باش  0125/0

لنای شا    THB( و ظیاه ک  هایباکتری) براث هینتو 
 شا  اسات اد  باراث موایط عناوا  به (هااسترپتوکوك)
 پلی. اه چاهک هر به رقیق هر اه میکرولیتر 100(  31)

 رقیق میکروبی سوسپاظ یو  للر.  ش  افزود  تایی 96

 CFU/mlه با هاابااکتری تعا اد که اس. به ظووی ش  
برسا    410-510باه  مخنار و هاقارچ تع ادو  610-510

 افزود  رقیق سری هر به ارگاظی   هر اه میکرولیتر 100

 37 دماای در مخناری و باکتریاایی هاایپلیا. و شا  
 قارچی هایپلی.ساع. و  24گراد به م   درجه ساظتی

سااع.  48گاراد باه ما   درجاه سااظتی 30 دمای در
 ت اقلو  رش  مهارکنن گی للر. ت اقل  ش ظ  اظکوبه

 ش    تعیینباکتری  کشن گی للر.
تولیال  و تجزیاه جه. ش  ، ذکر ایهروش تنامی در
 آهمو  با و است اد  20ویرایش   SPSSافزار ظرم اه هاداد 

 مقای اه تینارهاا میااظگین ای داظکانآماری چن  دامنه

 ش ظ  
 

 هایافته
اساظس تاصل اه گیا  مره  تاب تاظی در ایان آهماایش 

درصا  اه  22/97ترکیب بود کاه در مجناوع  34دارای 
در میاا  ترکیمااا   دهناا  را تشااکیل مای سااظسا کال

( و تیناااول %10/42شناساااایی شااا   کاااارواکرول )
باشان   ( به ترتیب اه اجزای اصلی اساظس مای74/19%)

تارپینن و منتاو  ظیاز باه -سینن، گاما-سه ترکیب پارا
درص  در مقای اه  42/4و  23/6، 19/8ترتیب با مقادیر 

برخاوردار بودظا  با سایر ترکیما  اه مقادیر قابل توجهی 
 (  3 )ج ول

گیری ش   اسااظس باا اسات اد  اه موتوی فنول اظ اه 
گارم اسای  میلای 36/43±74/0روش فولین سایوکالتو 

آظتاای فعالیاا. ارهیااابیگالیااک در گاارم اساااظس بااود  
اظجام ش  و  DPPHروش  اساظس اساظس برای اک ی اظی

50IC 63/10±15/0 باا برابار ظرار بارای اسااظس ماورد 
 BHTباا  مقای اه در کاه باود لیتارمیلای بار میکروگرم

تار اسا.  لیتر( ضاعیفمیلی بر میکروگرم 09/0±45/9)
هنچنین ظتایج ظشا  داد که با افازایش للرا. اسااظس 

 های آهاد با ق ر  بیشتری صور  گرف.   مهار رادیکال
 که داد ظشا  مختلف هایاثر اساظس بر میکروارگاظی  

گارم  مثما.، گارم هایباکتری برمره  تاب تاظی  اساظس

 آ  اثربخشی میزا  اما اس. و مخنر مؤثر هاقارچ من ی،

در (  4ارگاظی ا  مت ااو  اسا. )جا ول  ظاوع به ب ته
ها با افزایش للرا. اسااظس ایان تنامی میکروارگاظی  

متوساط قطار گیا ، قطر هاله ع م رش  افازایش یافا.  
 15در للرا.  اسااظس( means±SDهاله عا م رشا  )

و  05/31±57/0هاای گارم مثما. میکرولیتر بر باکتری
های گارم ، باکتریمترمیلی 17/25±57/0واظکومای ین 

 94/20±64/0و جنتامای اااین  68/21±40/0من ااای 
و  76/42±33/0هاااا و مخنااار متااار و قاااارچمیلااای

متار اسا. )جا ول میلی B 40/0±80/14آم وتری ین 
هاای گارم مثما. در بااکتری رشا  عا م هاله قطر(  4

اساااااتافیلوکوکو  اورئاااااو  و اساااااتافیلوکوکو  
و  3/37میکرولیتر به ترتیاب  5اپی رمای یس در للر. 

 اسااظسو اثر این للرا. اه  متر مشاه   ش میلی 0/26
تر باود، بیشاواظکومای ین گیا  در این دو ظوع باکتری اه 

هاای گارم مثما. ایان در تاالی اسا. کاه در بااکتری
باسیلو  سرئو  و لی تریا اینوکاوا تتای در بااالترین 
للر. اساظس قطر هاله ع م رش  کنتر اه واظکومای این 

 ثماا.م رمگاا هااایباااکتری(  4تاصاال شاا  )جاا ول 
 اساااااتافیلوکوکو و  اورئاااااو  اساااااتافیلوکوکو 

ظ م. به اساظس مره  تاب تاظی ت اا  و  اپی رمای یس
لی اتریا اینوکاوا مقااوم در مقابل باسایلو  سارئو  و 

هاای   قطر هاله ع م رشا  اسااظس در بااکتریباشن می
گارم من اای شاایگال فلک انری و سراشاایا مارساانس در 

متار میلی 0/22و  1/22میکرولیتر به ترتیب  5/7للر. 
هاای اشرشایاکلی و کلم ایال پنوموظیاه در و در باکتری

متار میلی 4/26و  9/24میکرولیتر به ترتیب  15للر. 
(  کنترین هاله ع م 4اه جنتامای ین بیشتر بود )ج ول 

 2/11موریوم )قطر رش  مربوط به باکتری سالنوظال تی ی
بیوتیاک میکرولیتر( باود و آظتای 15میلینتر در للر. 

جنتامای ین، قطر هاله ع م رشا  بزرگتاری ظ ام. باه 
 ع م هاله قطر میاظگیناساظس این گیا  داش.  متوسط 

 اه من ای گارم هاایبااکتری گیاا  باراین  اساظس رش 

در مقاباال  68/21±40/0) مثماا. گاارم هااایباااکتری
ر کنتمیکرولیتر(  15متر در للر. میلی 57/0±05/31
للرا. ت اقل و رش  ع م هاله قطر ظتایج اسا  بر  بود
 گارم هاایبااکتری اه من ای گرم هایباکتری رش  های

میااظگین قطار هالاه  .ترظ مقاوم اساظس به ظ م. مثم.
کاظ ی ا آلمیکاظس و آساپرژیلو  ظاایجر در ع م رش  در 
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اه  3/15و  1/12میکرولیتاار بااه ترتیااب  5/2للراا. 
بیشتر بود  مخنر کاظ ی ا کروهی با قطار  Bآم وتری ین 

ها ظ م. باه متر، ظریر قارچمیلی 5/28هاله ع م رش ی 
اثار  میاظگین به توجه با این اساظس ت اسی. ظشا  داد 

مختلاف،  ایهامیکروارگاظی ا  اساظس مره  تاب تاظی بر
 باا مقای ه در کروهی کاظ ی ا مخنر و ایرشته هایقارچ

(  4باشان  )جا ول می ترت ا  مثم. گرم هایباکتری
ت اقل للر. کشن گی رش  آساپرژیلو  ظاایجر چنا  
براباار للراا. مهااار کنناا گی رشاا  آ  اساا.  در بااین 

سایلو  سارئو ، در باین هاای گارم مثما. باباکتری
اشرشیاکلی و کلم یال پنوموظیاه  های گرم من ی باکتری

ت اقل للرا. ها کاظ ی ا کروهی و در بین مخنر و قارچ
مهار کنن گی رش  و ت اقل للر. کشن گی رش  برابار 

 (  4اس. )ج ول 
 
 

 گیریبحث و نتیجه
دها  کاه کنیا. و بررسی هنه جاظمه ظتایج ظشا  می

 (.Satureja hortensis L)ها در اسانس گیاه مرزه تابستانی ترکیبات شیمیایی و مقادیر آن -3جدول 

 میزان ترکی  )%( شاخص بازداری ترکی  ردی 

1 tricyclene 919 50/0 
2 thujene- 925 21/0 
3 pinene- 934 60/0 
4 camphene 946 03/1 
5 pinene- 981 34/1 

6 myrcene 990 83/0 
7 phellandrene- 1005 92/0 
8 terpinene- 1014 72/0 
9 P-cymene 1019 19/8 
10 1,8-cineole 1030 24/0 
11 terpinene- 1051 23/6 

12 terpinolene 1083 12/0 
13 trans-pulegol 1156 76/0 
14 2-octanol 1162 04/0 
15 borneol 1175 17/1 
16 limonene 1187 16/0 
17 menthone 1194 42/4 
18 terpinen-4-ol 1205 57/0 
19 cis-sabinenene hydrate 1215 42/0 
20 pulegone 1234 63/0 
21 piperitone 1263 69/0 
22 trans-sabinene hydrate 1274 79/1 
23 terpinene-4-ol 1279 02/0 
24 thymol acetate 1296 98/0 
25 myrtenal 1315 21/0 
26 thymol 1341 74/19 
27 carvacrol 1376 10/42 
28 carvacrol acetate 1397 04/0 
29 caryophylene- 1416 17/0 

30 tetradecane 1434 30/0 
31 germacrene D 1466 19/1 
32 caryophyllen oxide 1497 62/0 

33 cadinene- 1517 10/0 

34 spathulenol 1593 17/0 

 

 (.Satureja hortensis L)مرزه تابستانی  اسانس میکروبی ضد اثر بررسی -4 جدول

 
 

 نوع میکروارگانیسم

 حداقل غلظت رشد قطر هاله عدم رشد )میلی متر(
(l/mlµ) 

 اسانس مرزه Bآمفوتریسین  جنتامایسین وانکومایسین اسانس مرزه )میکرولیتر(
 5/2 5 5/7 15 µ30g µ10g/disc 100U/Disk MIC MBC 

استافیلوکوکوس 
 اورئوس

2/1±5/21 4/0±3/37 0/0±8/41 7/0±7/44 2/1±4/31 - - 5/0 1 

استافیلوکوکوس 
 اپیدرمایدیس

4/0±2/13 4/1±0/26 7/0±2/31 0/1±5/34 0/0±8/21 - - 1 2 

 2 2 - - 0/23±4/0 8/21±6/0 2/18±0/1 7/13±7/0 5/9±0/0 سرئوسباسیلوس 
 4 2 - - 5/24±7/0 2/23±0/0 0/18±4/0 5/15±2/1 0/10±0/0 لیستریا اینوکوا

Means±SD 40/0±55/13 92/0±12/23 52/0±30/27 57/0±05/31 57/0±17/25 - -   
 2 2 - 5/21±0/1 - 9/24±0/0 3/18±6/0 0/17±0/0 2/15±1/1 اشرشیاکلی

 2 2  4/22±0/0 - 4/26±0/1 5/18±0/0 2/17±7/0 1/16±0/0 کلبسیک پنومونیه
 2 1 - 0/20±0/1 - 8/22±6/0 1/22±2/1 1/18±0/0 9/15±2/0 شیگک فلکسنری
 2 1 - 3/21±0/1 - 1/23±0/0 0/22±7/0 1/19±0/0 1/17±7/0 سراشیا مارسنس

 16 16 - 5/19±2/0 - 2/11±4/0 5/8±0/0 2/8±0/0 1/7±6/0 موریومتیفیسالمونک 
Means±SD 52/0±28/14 14/0±92/15 50/0±88/17 40/0±68/21 - 64/0±94/20 -   
 2 1 2/13±2/0 - - 8/32±6/0 4/21±0/1 3/14±0/0 1/12±4/0 کاندیدا آلبیکانس
 2 5/0 9/12±0/0 - - 1/46±0/0 5/38±6/0 0/23±2/1 3/15±0/0 آسپرژیلوس نایجر
 5/0 5/0 3/18±0/1 - - 4/49±4/0 7/43±0/1 9/36±0/0 5/28±7/0 کاندیدا کروزی
Means±SD 36/0±63/18 40/0±73/24 86/0±53/34 33/0±76/42 - - 40/0±80/14   
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در کی ی. مواد تشکیل دهن   اسااظس ماره  تاب اتاظی 
رویشگا  عما  آباد هنا ا  باا ماوارد گازارش شا   اه 

های دیگر ت او  دارد، به طوری که در رویشگا  رویشگا 
متار اه ساطح  1300مشه  اردهال کاشاا  )باا ارت ااع 

ترکیااب ایزوپروپیاال میری ااتا  و در رویشااگا  دریااا( 
ترکیب متر اه سطح دریا(  1250)با ارت اع چیتگر تهرا  

ترین ترکیب به ترتیب باا مقاادیر اصلیتینول به عنوا  
(  33و  32درصاا  گاازارش شاا   اساا. ) 9/45و  1/59

و  ولکررواکامشه  اردهال کاشا  هنچنین در رویشگا  
 1و  8/37  بااه ترتیااب بااا مقااادیر اکاظودودپیل وپرویزا

درصاا  و در رویشااگا  چیتگاار تهاارا  گامااا تاارپینن و 
درصا  باه  8/12و  7/16به ترتیب با مقاادیر  ولکررواکا

های عن   شناخته ش ظ  عنوا  دومین و سومین ترکیب
 32منتو  در اساظس هر دو منطقه یاف. ظش  ) و ترکیب

(  هنچنین توقیق اظجام شا   توساط تضارتی و 33و 
( در رویشااگا  باجگااا  شاایراه )تاا ود 2017هنکااارا  )

متااار اه ساااطح دریاااا( و هارع هاد  و هنکاااارا   1500
 1200کنجکو  منطقه یزد )تا ود  ( در رویشگا 2017)

هایی اه لواظ ظاوع متر اه سطح دریا( تا ت ودی شماه.
هاایی های اصلی تشکیل دهن   این گیا  و ت او ترکیب

(  باه 35و  34ها ظشاا  داد )اه لواظ درص  این ترکیب
رس  ت او  ارت اع رویشگا  عماا  آبااد هنا ا  ظرر می

یازا  تشعشا  هاای دیگار کاه بار مظ م. به رویشاگا 
تواظا  خورشی ی و دماای منطقاه تاثیرگاذار اسا. مای

ت اااو  ظااوع و مقاا ار ترکیمااا  ساااهظ   اساااظس مااره  
هاا را توجیاه تاب تاظی در توقیق تاضر یا سایر پژوهش

 ظنای   
بر اسا  ظتایج رضایی و هنکارا  ظور و درجه تارار  

ترین عوامل مویطی موثر بر رویش گیاها  دارویای مه 
ای بر کنی. و کی ی. مواد موثر  که تاثیر عن   ه تن 

(  فعالیاا. گیاهااا  در ساانتز 36گذارظاا  )هااا ماایآ 
هاای مختلاف های دارویی، تو. تاثیر وضعی.متابولی.

کن ، به طوری که در ب یاری اه گیاهاا  ظوری تغییر می
افزایش هما  دریاف. تاابش خورشای ی باعاث افازایش 

 ( 37شااود )اساااظس ماایترکیمااا  و تغییاار در ساااختار 
ترکیماا  اظا  هنا  طور کاه توقیقاا  ظیاز ظشاا  داد 

، واریتاه عظاو ت اب بارمره  تاب تاظی  شینیایی اساظس
گیا  )ظاوع خااك، آت و  موقعی. جغرافیایی، مول رش 

یاا هماا  ، ارت اع اه سطح دریا و میزا  آت موجاود( اهو

تواظا  مت ااو  باشا  و در ظتیجاه مای گیاا  آوریجن 
های ثاظویه متنوعی تو. شرایط مویطی و ظیز متابولی.

 (  38)شود ژظتیکی مت او  بیوسنتز می
 36/43±74/0میزا  فنول کل مره  تاب تاظی برابر باا 

 50ICگرم اسی  گالیک در گرم اساظس باود  میازا  میلی
میلای بار میکروگرم 63/10±15/0اساظس این گیا  ظیز 

بااظژا  کاایجوهاظتعیین ش   در گزارشی اه رویشاگا   لیتر
اسااظس ماره   50ICمیزا  ترکیماا  فناولی و  صرب تا 
باه ترتیاب برابار باا ( .Satureja montana Lهم تاظی )

 29/17 گرم اسی  گالیک در گرم اسااظس ومیلی 41/34
(  در تاالی 39لیتر اعالم ش   اسا. )میلی بر میکروگرم

بوهاری میزا  فناول کال و فعالیا. که در گزارش اخیر 
اک ی اظی مره  تاب اتاظی رشا  یافتاه در رویشاگا  آظتی

گارم اسای  میلی 25/21±58/1بینگول ترکیه به ترتیب 
 بار میکروگارم 46/12±34/0گالیک در گرم اسااظس و 

(  با یهی اسا. ایان 40گزارش شا   اسا. ) لیترمیلی
ت و هاوای های خااك و آای به ویژگیها تا اظ اه ت او 

مول رویش و تنوع ژظتیکی مره  ب تگی دارد، هر چنا  
اک ای اظی و هنچناین بین میزا  فنول و فعالیا. آظتای
اک ای اظی ظیاز رابطاه بین للر. اساظس و فعالی. آظتی

-(، رابطه مثم. و معنی42و  41م تقینی وجود دارد )

دار بین للر. اساظس و ترکیما  فنولی گیاهااظی چاو  
(، بوماااادرا  .Matricaria chamomilla Lبابوظاااه )

(Achillea millefolium L. )( و آویشاااانThymus 
vulgaris L. .ثاب. ش   اسا.  لاذا باا افازایش للرا )

داری اساظس، للرا. ترکیماا  فناولی باه طاور معنای
اک ای اظی و افزایش یافته و به دظمال آ  خاصای. آظتای

 (  44و  43یاب  )ض میکروبی ه  افزایش می
اک ی اظی ماره  تاب اتاظی یال یز و کاملیکا اثرا  آظتی

در رویشگا  آرتوین ترکیه را واب ته به للرا. و اظا کی 
گازارش کارد  و ایان  BHTکنتر اه اسی  اسکوربیک یا 

اثر را به للر. باالی ترکیما  فنولی اه قمیل کارواکرول 
(  چناا  کاه 45و تینول در اساظس گیا  ظ م. دادظا  )

اظ ، مره  تاب تاظی رشا  و تورظوك اظهار داشتهفیزیوگلو 
یافته در رویشگا  استاظمول ترکیه ظیز اه لنی اه ترکیما  

(  در توقیق تاضر ظیز باال 46اک ی اظی بود  اس. )آظتی
بود  سه  کارواکرول و تیناول در ترکیماا  اسااظس را 

اک ای اظی ماره  توا  دلیلی بر باال بود  ق ر  آظتایمی
 داظ .   تاب تاظی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

jm
s.

iu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             9 / 14

http://rjms.iums.ac.ir/
http://rjms.iums.ac.ir/article-1-6010-en.html


 
 
 

44 
 

 انو همکاری زدیا زهرا

  http://rjms.iums.ac.ir                          9139اردیبهشت ، 2، شماره 27دوره    علوم پزشکی رازی مجله

 

درص  اساظس گیا  ماره   70با توجه به این که ت ود 
تاب تاظی را سه ترکیب کارواکرول، تیناول و پاراساینن 

رساا  اثاار دهناا ، بنااابراین بااه ظراار ماایتشااکیل ماای
ضااا میکروبی اسااااظس گیاااا  ماااورد مطالعاااه بااار 

های مورد آهمایش بیشتر مربوط باه ایان میکروارگاظی  
ظمایا  اه اثار سینرژی اتی  ترکیما  باش   در عین تاال

های اساظس در بروه خواص ض میکروبی آ  سایر ترکیب
ها که بخش عن   (  شایا  ذکر اس. ترپن47لافل بود )

دهنا  اه جنلاه ماد  موثر  مره  تاب تاظی را تشکیل می
ترکیمااا  فیتوشااینیایی ه ااتن  کااه در مواجهااه بااا 

ظ اوذ  هااها در ساختار لیپی  دیوار  سالولی آ میکروت
ها و تراوش سیتوپالسا  کرد  و با دظاتور  کرد  پروتئین

(  48هظنا  )هاا را رقا  مایمرگ سلولی میکروارگاظی  
بررساای اثاار ضاا  میکروباای اساااظس مااره  بختیاااری 

(Satureja bachtiarica L.  رشا  یافتاه در رویشاگا )
های گارم مثما. شهرکرد، اثر باهدارظ گی آ  بر باکتری

، باسیلو  سارئو  و لی اتریا اورئو  استافیلوکوکو 
پروتئااو   هااای گاارم من اایموظوساایتوژظز و باااکتری

را تایی  ظناود  اسا.  ولگاریس و سالنوظال تی ی موریوم
(  بنااا بااه گاازارش ولاای هاد  و هنکااارا  کاظ یاا ا 49)

ترین و سالنوظال تی ی موریاوم مقااومآلمیکاظس ت ا 
روبای اسااظس ترین میکروارگاظی   در برابر اثر ض  میک

مره  تاب تاظی )رش  یافتاه در رویشاگا  اردبیال( بودظا  
(  ایاان در تااالی اساا. کااه باساایلو  ساارئو  و 50)

هاا ترین میکروارگاظی  استافیلوکوکو  اورئو  ت ا 
ظ م. به اساظس مره  هم تاظی رش  یافتاه در رویشاگا  

(  در ج یا ترین گازارش  اباوبکر و 51رم ایتالیا بودظ  )
ظیز اثر ض میکروبی اساظس مره  تاب تاظی رش   هنکارا 

یافته در رویشگا  گیزا مصار بار اشرشایاکلی، ساالنوظال 
موریوم، لی اتریا موظوسایتوژظز و اساتافیلوکوکو  تی ی

اورئو  تایی  و بیشترین اثر مهارکنن گی بر اشرشیاکلی 
(  ظتایج مطالعه دیگری که باه ارهیاابی 47مشاه   ش  )

 Saturejaای ماره  )ی اسااظس گوظاهفعالی. ض میکروب

calamintha L.ر رویشگا  طنجه ماراکش ( رش  یافته د
اسااظس ایان گیاا  در مقابال پرداخته اس. ظشاا  داد، 

های گرم مثم. ماظن  استافیلوکوکو  اورئاو ، باکتری
لی ااتریا موظوساایتوژظز و باساایلو  سااوبتیلیس دارای 

های گارم باکتریباش ، اما روی فعالی. ض میکروبی می
موریاوم اثاری من ی ماظن  اشرشیاکلی و سالنوظال تی ای

هاای سااظتو  و هنکاارا  (  بر اسا  یافته52ظ اش. )
اثاار ضاا  میکروباای مااره  هم ااتاظی برداشاا. شاا   اه 

هاای گارم رویشگا  سرادو موظتنورو پرتغال را بر باکتری
هاای گارم من ای مایمثم. به مراتب بیشتر اه باکتری

 یهایباکتر کلیرطو (  در توقیاق تاضار باه53باش  )
 ت اسی. من ی مگر یهایباکتر به ظ م. مثم. مگر

  ظشا دخواه  تاب اااتاظی ه مر ساظسا به ظ م. یبیشتر
 ظ م. مثم. مگر یهایباکتر ش ردادظ   به طوری کاه 

   شااا متوقف ساظساه ا یکنتر للر.در  من ی مگر به
ترکیماا ، سااختار و تاوا  باه ت ااو  این ت او  را می

های گرم مثما. در مقابال ضخام. دیوار سلولی باکتری
 یهایباکتر(، 54هاای گارم من ای ظ ام. داد )باکتری

 ترکیبدارای  دخو سلولی یار یودر د مثم. مگر
  ساختنا عر ا ق ن.، در تااالی کااه د بو موکوپپتی 

 تئینولیپوپراه  من ی مگر یهاسلولی در بااکتری ار یود
کااه ماظنااا  سااا ی اه عماااور س. ا ی رساکا لیلیپو پو 

های بزرگ و آبگریز )ماظن  اکثار ترکیماا  ماوثر مولکول
(  اگرچاه 55کنن  )ها( مناظع. میها و اساظسدر عصار 

مکاظی   مشابهی برای توجیه فعالی. ض میکروبی اظواع 
های گیاهی شناخته ظش  ، با این وجود در اللاب اساظس

گیاهی بر ساختار دیوار  سالولی  هایموارد تاثیر اساظس
ها و (  اه دیگر ساه و کارهای عصار 54تایی  ش   اس. )

تاوا  باه تا اخل در عنلکارد هاای گیااهی مایاساظس
های لشای سیتوپالس ، مو ود کرد  دسترسی پروتئین

هاا و کااهش های فلزی ماورد ظیااه بااکتریآهاد به یو 
 (   56داخل سلول اشار  کرد ) ATPش ی  

با افزایش للر. اسااظس  ش در این پژوهش مشخص 
در تنااامی قطاار هالااه عاا م رشاا  مااره  تاب ااتاظی، 

افزایش یاف.  اثر باهدارظا گی اسااظس ها میکروارگاظی  
هاای گارم بااکتریهاا و مخنار، قاارچبر مره  تاب تاظی 
بیشاتر باود  گارم من ای هاای بااکتریمثم. ظ م. به 

هاای آهاد را   رادیکاالتواظبه خوبی میاین گیا  اساظس 
هاای گارم من ای کنترل رش  بااکتریبرای مهار ظنای   

بیوتیاک( آظتای +تینار تل یقی )اساظس ماره  تاب اتاظی 
 شود  پیشنهاد می

هاای خاوراکی در تغییر طع  و بوی داروها و فارآورد 
هاای گیااهی سامب اثر بکارگیری مقا ار هیااد اسااظس

وا  ظگه ارظا   مایهاا باه عنامو ودی. است اد  اه آ 
گردد  در ظتیجه برای ت ظ امنی. خوراکی و ت ظ طع  
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بوی فرآورد  اسات اد  هنزماا  اه چنا  ظگه ارظا   باه 
-میزا  ک  بهتر اه به کارگیری مق ار هیاد هر یاک اه آ 

ب یاری اه داروهاای گیااهی  ها به تنهایی اس.  چه ب ا
چنا  بر یک یاا افزایی ه اثر سودمن  خود را به صور  

(  اه آظجا که اثارا  ضا  57) دهن مول ه ف ظشا  می
میکروبی گیاها  آویشن، رهماری و ظعنااع در توقیقاا  

( و ایاان گیاهااا  هاا  59و  58مختل اای ثاباا. شاا   )
خاظواد  مره  تاب تاظی ه تن  و هنچنین اه ظرار طعا  

شاوظ ، پیشانهاد مورد پ ن  مصرف کنن گا  واقا  مای
تینارهای تل یقی اساظس مره   یدر مطالعا  آتشود می

هاای مت ااو  تاب تاظی با اساظس این گیاها  در للرا.
 بررسی شوظ  

تارین عوامال موا ود کننا   در خاتنه به عنوا  مه 
ها و امکاظا  آظالیز توا  به کنمود دستگا این توقیق می

فیتوشااینیایی و هنچنااین مواا ودی. اعتماااری باارای 
ن خصوصاایا  آظتاایهااای تعیاایاساات اد  اه سااایر روش

 اک ی اظی و ض میکروبی اشار  کرد  
  

 تقدیر و تشکر 
ب ین وسیله اه خاظ  مهن   مری  روتای کارشانا  
آهمایشگا  داظشگا  بوعلی سینا و خاظ  مهن   معصومه 
هماظیااا  کارشاانا  آهمایشااگا  داظشااگا  ظهاوظاا  کااه در 

هاا ماا را یااری فراه  ظنود  مواد الهم و اظجام آهماایش
 شود   کردظ  ق رداظی می
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