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  (Satureja khuzistanica)ترکیبات شیمیایی اسانس مرزه خوزستان   بررسی

 آنمیکروبی ثرات ضدو ا 
  

  *2،محمد حجتی1مریم خضري پور عرب

  دانشجوي کارشناسی ارشد رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان- 1
  غذایی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستاناستادیارگروه مهندسی علوم و صنایع - 2

 hojjatim@yahoo.com:نویسنده مسئول
  

  :چکیده
در . شودها افزوده میهاي مقاوم میکروبی گردیده که هر روز بر تعداد آناستفاده بی رویه از مواد شیمیایی منجر به ظهور ایزوله    

یوم، استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس استرپتوکوکوس فاستان بر شش باکتري میکروبی اسانس گیاه مرزه خوزساین پژوهش اثر ضد
و %) 33/38(کارواکرول . سرئوس، شیگال دایزنتري، سالمونال تایفی و سودوموناس ائروژینوزا در شرایط آزمایشگاهی بررسی گردید

 mg/ml( هاي مختلفس مرزه خوزستان در غلظتدر این مطالعه تجربی از اسان. عمده ترکیبات اسانس بودند%) 72/22(گاماترپینن 
از آنتی بیوتیک کلرام فنیکل استفاده شد . ها اثر داده شداي بر روي باکتريبا استفاده از روش انتشار دیسک و رقت لوله) 20، 15، 10

فی گازي مشخص ترکیبات شیمیایی اسانس با دستگاه کروماتوگرا. تعیین گردید (MBC)و  (MIC) و حداقل غلظت مهرکنندگی
میکروبی اسانس وابسته به غلظت بوده و همراه با افزایش غلظت عصاره، قطر هاله نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که اثر ضد. شد

هاي مختلف اسانس داري را بین رقتمقایسه میانگین قطر هاله عدم رشد اختالف معنی. عدم رشد باکتري نیز افزایش یافته است
شیمیایی  بیوتیکتواند با آنتیاسانس مرزه خوزستان خاصیت ضد میکروبی باالیی دارد که می). >01/0p(اري نشان داد مرزه بختی

  .کلرام فنیکل رقابت کند
  

  کروماتوگرافی گازي ،کلرام فنیکل، باکتري اسانس، مرزه، : کلید واژه
  

  :مقدمه
ظهور . شودها افزوده میآن اي مقاوم میکروبی گردیده که هر روز بر تعدادهشیمیایی منجر به ظهور ایزوله مواد استفاده بی رویه از    

ها شامل گیاهان و ترکیبات آن. نمایدهاي مقاوم به داروهاي شیمیایی تالش براي یافتن عوامل ضد میکروبی جدید را ضروري میسویه
این در حالی است که عوارض جانبی . هاي شیمیایی هستندتوانایی بالقوه جهت جایگزینی با داروهاي گیاهی داراي ها و عصارهاسانس

از گیاهان بومی ، (Satureja khuzistanica)اسانس مرزه خوزستانی ). 4(سه با داروهاي شیمیایی کمتر است این ترکیبات در مقای
و مقایسه کمی و کیفی گیاه  آنالیز ترکیبات سازنده اسانس. مناطق جنوبی ایران است که به طور وسیعی در این نواحی پراکنش دارد

درصد کل ترکیبات فنولی  8/92شود که اسانس محسوب می اصلی ءمرزه خوزستانی نشان داده است که کارواکرول به عنوان جز
شواهد زیادي مبنی بر خواص ضدویروسی، ضدباکتریایی و ضدقارچی از اجزاي سازنده اسانس مرزه . دهداسانس مرزه را تشکیل می

هاي عاملی یا ساختارهاي فضایی ترکیبات و تحقیقات زیادي انجام شده است تا مشخص گردد که کدام یک از گروهگزارش شده 
در پژوهش خود نشان دادند که اثر باکتري ) 1392(زارعی وهمکاران ). 3(خاصیت ضد میکروبی آنها هستند سازنده اسانس مسئول 

مهمترین ) 1392(کامکار و همکاران  .)1( هاي گرم منفی بودتر از باکتريهاي گرم مثبت بیشکشی عصاره مرزه بر روي باکتري
ژوهش بررسی اثر ضد میکروبی اسانس مرزه هدف از این پ .)2(ن ذکر کردندترکیبات اسانس مرزه را تیمول، کارواکرول و گاماترپین

  .خوزستانی و شناسایی ترکیبات شیمیایی آن است
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  :هامواد و روش

  :وزستانیاسانس مرزه خ
ساعت  4گیاه مرزعه از مزرعه اي در شوشتر تهیه و پس از شستشوي مقدماتی جهت حذف گرد و غبار به منظور استخراج اسانس مدت 

  .ردیددر کلونجر جوشانده و اسانس آن جمع آوري و تا زمان آزمون در یخچال نگهداري گ
  :هاي میکروبی مورد مطالعهسویه

ال تایفی و سودوموناس شیگال دایزنتري، سالمون رئوس، باسیلوس سرئوس،استافیلوکوکوس اویوم، استرپتوکوکوس فانشش باکتري 
  .ندهاي مذکور در آزمایشگاه میکروب شناسی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه تهیه شدسویه .ائروژینوزا مورد مطالعه قرار گرفتند

  :بیوگرام به روش انتشار دیسکآزمون آنتی
گذاري ساعت انکوبه 24گراد به مدت درجه سانتی 37ها در دماي باکتري ا در محیط کشت مغذي پاساژ داده وهممیکروارگانیس

کشت میکروبی بر محیط . لیتر، تهیه شدسلول در هر میلی 106سپس سوسپانسیون میکروبی از هر میکروارگانیسم با غلظت . شدند
-تر در مرکز محیط کشت قرار داده ممیلی 1متر و ضخامت میلی 6ي به قطر انجام شده و یک دیسک کاغذ مولرهینتون آگارکشت 

ها در دماي هاي مربوط به باکتريپلیت. بر آن قرار گرفت) اسانس(سیون نمونه از سوسپان میکرولیتر 20و  15، 10 سپس حجم. دش
 شدگیري قطر منطقه بازداري مشخص اندازهمیکروبی با فعالیت ضد. گذاري شدندساعت انکوبه 24گراد به مدت درجه سانتی 37

  .هاي آنتی بیوتیک کلرام فنیکل مورد بررسی قرار گرفتهمچنین اثر ضد میکروبی این اسانس در مقایسه با دیسک ).5(
  :(MIC)تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی 

 پلیت هاي میکرو از منظور، این ايبر. چاهک تعیین گردید در روش رقت سازي از استفاده اسانس با مهارکنندگی غلظت حداقل
 روز شبانه یک مدت به هامحلول استوك با محیط کشت مولر هینتون براث تهیه گردید و باکتري. شد استفاده ايخانه 96 استریل

 سوسپانسیون تهیه جهت. شدند کشت نوترینت آگار کشت داده محیط گراد رويسانتیدرجه 37دماي  آزمایش، در از انجام قبل
رقت  7هاي متوالی تا میکرولیتر بود و رقت 100اولیه اسانس  غلظت .شد استفاده فارلند مک 5/0رقت  از cfu/ml 106میکروبی

چند میکروچاهک که فقط حاوي سوسپانسیون میکروبی و محیط . هاي حاوي محیط کشت مایع افزوده شدتهیه و به میکروچاهک
 روز شبانه یک مدت ها به میکروپلیت ها، چاهک کردن پر از پس .شاهد در نظر گرفته شدکشت بودند و اسانسی نداشتند به عنوان 

مهارکنندگی  غلظت حداقل هایی که فاقد کدورت هستند به عنوان آن خانه از پس داده و گراد قرارسانتیدرجه 37انکوباتور در
  .گزارشداده شد

  
  :آزمون تعیین حداقل غلظت باکتري کشی

دماي  در شب یک و منتقل ) آگار هینتون مولر( جامد کشت محیط  به میکرولیتر 5نشد  مشاهده کدورتی آن در که هایی خانه از
 (MBC)کشندگی  غلظت حداقل عنوان به مشاهده نشد رشدي هیچ آن در که غلظتی اولین. شدند گراد نگهداريسانتیدرجه 37
  .)6( شد گرفته نظر در

  :اییتجزیه و شناسایی ترکیبات شیمی
 Agilent 6890Aمیکرولیتر اسانس استخراجی به دستگاه گازکروماتوگرافی مدل  1شناسایی ترکیبات اسانس استخراج شده با تزریق 

متصل به طیف سنج جرمی مدل ) میکرومتر 25/0میکرومتر و ضخامت فاز ثابت  250متر، قطر داخلی  30طول ( HP-5حاوي ستون 
Agilent 5975 گراد بود و دما با درجه سانتی 50دماي ابتدایی آن : برنامه دمایی ستون به این طریق تنظیم گردید. انجام پذیرفت

گراد افزایش یافت و در این دما یک دقیقه باقی ماند و سپس دما با درجه سانتی 200درجه در دقیقه تا رسیدن به دماي  5سرعت 
 1گاز هلیوم با سرعت جریان . دقیقه در این دما توقف نمود 1درجه افزایش یافت و  250ي درجه در دقیقه تا رسیدن به دما 10سرعت

شناسایی نوع . گراد تنظیم گردیددرجه سانتی 240میلی لیتر در دقیقه به عنوان گاز حامل به کار گرفته شد و دماي محفظه تزریق 
 و مقایسه با شاخص ) شاخص کواتز(ها آوردن شاخص بازداري آنو به دست  )C8-C24(ها ترکیبات اسانس با کمک طیف نرمال آلکان
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و مقایسه طیف جرمی هر یک از اجزاي ترکیبات اسانس با طیف جرمی موجود  NIST05گزارش شده ترکیبات در نرم افزار  )KI(کواتز 

وجود در اسانس مورد بررسی همچنین میزان درصد ترکیبات م. صورت پذیرفتGC/MS موجود در دستگاه  wiley7n.1در کتابخانه 
با شرایط فوق و با استفاده از سطح زیر منحنی  FIDمجهز به آشکار ساز   Agilent 6890Aبا استفاده از دستگاه گازکروماتوگرافی مدل

  .پیکها محاسبه گردید
  :تجزیه و تحلیل آماري

 SPSSافزار س یکطرفه و به دنبال آن از تست دانکن و نرمها و مقایسه میانگین قطر هاله عدم رشد از آنالیز واریانبراي آنالیز داده
  .استفاده گردید 16نسخه 

  
  :نتایج و بحث

میکروبی اسانس وابسته به غلظت بوده و همراه با افزایش غلظت عصاره، قطر هاله عدم نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که اثر ضد
س مرزه هاي مختلف اسانداري را بین رقتین قطر هاله عدم رشد اختالف معنیمقایسه میانگ. رشد باکتري نیز افزایش یافته است

هاي گرم مثبت و منفی ها سبب کاهش مشخصی در رشد باکتريمصرف این اسانس در تمام رقت. )>01/0p(بختیاري نشان داد 
  .ها بیشتر بودسالمونال تافی و سودوموناس ائروژینوزا از سایر سویه میانگین قطر هاله عدم رشد .گردید

 (mg/ml)هاي مختلف حاوي اسانس مرزه خوزستان در غلظت هاي مورد مطالعهمیانگین قطر هاله عدم رشد باکتري): 1(جدول 
غلظت 
  اسانس

استافیلوکوکوس 
  اورئوس

سالمونال 
  تایفی

باسیلوس 
  سرئوس

استرپتوکوکوس 
  فانیوم

  شیگال 
  دایزنتري

  سودوموناس
  ائروژینوزا 

10  c 1/0±3  b2/0±6/4  b5/0±2/3  c1/0±3  a3/0±2/5  a1±5/4  
15  b 5/0±4  a1/0±4/5  b2/0±6/3  b5/0±4  ab7/0±9/3  a3/0±3/5  
20  a25/0±2/5  a05/0±5/5  a2/0±2/5  a2/0±2/5  a9/0±9/4  a1/0±5/5  

  d1/0±2  c1/0±6/2  b1/0±8/2  d1/0±2  b05/0±4/2  b1/0±5/2  کلرام فنیکل
  

هاي مورد اسانس مرزه خوزستان بیشترین اثر مهارکنندگی بر روي تمامی باکتري .ستآمده ا )2(در جدول  MBC و MICنتایج 
  .ترین سویه به اسانس بودمطالعه داشت و استرپتوکوکوس فانیوم حساس

  
  میزان حداقل مهارکنندگی و کشندگی اسانس مرزه خوزستان): 2(جدول 

س استافیلوکوک  
  اورئوس

سالمونال 
  تایفی

باسیلوس 
  سرئوس

توکوکوس استرپ
  فانیوم

شیگال 
  دایزنتري

سودوموناس 
  ائروژینوزا

حداقل غلظت 
  (mg/ml)مهارکنندگی 

34/2  34/2  34/2  34/2  34/2  34/2  

حداقل غلظت کشندگی 
(mg/ml)  

0  0  0  34/2  0  150  

  
نن است که داراي بیشترین ترکیب موجود در اسانس، کارواکرول و ترپی. دهدترکیبات اسانس مرزه خوزستان را نشان می) 3(جدول 

  .خاصیت ضدمیکروبی باالیی هستند
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)میانگین دو تکرار(ترکیبات عمده موجود در اسانس مرزه  - ) 3(جدول   

Compound  RT KI % 
α-Thujene 5.253 927 2.34 
α-Pinene 5.420 934 2.67 
β- Pinene 6.375 972 1.81 
β-Myrcene 6.664 984 2.44 
α-Terpinene 7.331 1011 4.56 
ρ- Cymene 7.575 1019 9.55 
Limonene 7.642 1025 1.42 
γ –Terpinene 8.486 1050 22.72 
Carvone 13.852 1242 1.12 
Thymol 14.674 1279 1.82 
Carvacrol 15.563 1300 38.33 
beta bisabolene 20.163 1509 1.70 

  
  :نتیجه گیري

تیمول و  ،ترکیبات فنولیباال مقادیر . ات ضد باکتریایی قابل توجهی داشتخوزستان داراي اثر بر اساس نتایج این تحقیق اسانس مرزه
اسانس مرزه خوزستان بیشترین اثر  .که داراي اثرات ضدباکتریایی قابل توجهی هستند کارواکرول در اسانس مرزه وجود دارد

بیشترین . ترین سویه به اسانس بودوکوکوس فانیوم حساسهاي مورد مطالعه داشت و استرپتمهارکنندگی بر روي تمامی باکتري
اسانس مرزه خوزستان خاصیت  .ترکیب موجود در اسانس، کارواکرول و ترپینن است که داراي خاصیت ضدمیکروبی باالیی هستند

  .شیمیایی کلرام فنیکل رقابت کند بیوتیکتواند با آنتیضد میکروبی باالیی دارد که می
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