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بر برخي باكتري هاي بيماري زاي غذازاد در گوشت قرمز

bb

در
پژوهشوسازندگیشماره104پاييز1393

چكيد ه 
در اي�ن بررس�ي اث�ر ضد باكترياي�ي عصاره الكل�ي مرزه بختي�اري ب�ر روي دو باكتري بيم�اري زاي غذا زاد ش�امل 
اس�تافيلوكوكوس اورئوس و اشريش�يا كلي به دو روش كمي و كيفي مورد بررس�ي قرار گرفت. تعيين مقادير MIC و 
MBC به عنوان روش كمي و انتش�ار ديس�ك و ايجاد چاهك به عنوان روش هاي كيفي استفاده شدند. نتايج حاصل از 
آزمايش انتش�ار ديس�ك نش�ان داد كه عصاره مرزه بختياري در رقت هاي 2 درصد و 5 درصد هيچ اثر مهاري بر رشد 
باكت�ري ندارد. نتايج آزمايش انتش�ار چاهك نيز نش�ان داد كه عصاره مرزه بختياري تنه�ا در غلظت 5 درصد مانع از 
رشد باكتري استافيلوكوكوس اورئوس مي شود. در اين تحقيق نشان داده شد كه ميزان MIC  و MBC عصاره الكلي 
 MIC  .12/5 مي باشد mg/ml 1/56 و mg/ml مرزه بختياري عليه باكتري اس�تافيلوكوكوس اورئوس به ترتيب برابر
و MBC عصاره الكلي مرزه بختياري بر عليه باكتري اشريش�يا كلي نيز به ترتيب برابر با mg/ml 3/125 و صفر بود. 
نتايج حاصل از ارزيابي اثر ضد باكتريايي مرزه بختياري بر عصاره گوش�ت نيز آش�كار كرد كه در دماهاي 4 و 15 درجه 
س�انتي گراد، رش�د باكتري هاي استافيلوكوكوس اورئوس و اشريش�يا كلي در حضور مرزه بختياري با غلظت دو و پنج 
درصد در مقايس�ه با زمان صفر با كاهش مواجه ش�د منتها اين كاهش در مورد باكتري اس�تافيلوكوكوس اورئوس در 
دماي 4 درجه چش�مگيرتر بود )p>0/05(. همچنين تفاوت معني داري در تعداد ميكروارگانيسم هاي شمارش شده در 
زمان هاي مختلف بين گروه ش�اهد و گروه هاي آزمايش�ي در هر دو دما و در مورد ه�ر دو باكتري مورد آزمايش وجود 
داش�ت)p>0/05(. بر اس�اس نتايج بدست آمده نتيجه گيري مي شود كه از مرزه بختياري مي توان به عنوان نگهدارنده 

عليه اين باكتري ها در صنايع غذايي استفاده كرد.
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The antibacterial effect of alcoholic extract of Satureja bactiarica were investigated quantitatively and qualitatively on two 
foodborne pathogenic bacteria including Staphylococcus aureus and Escherichia coli. Determination of the MIC and MBC 
values were used as quantitative method, and disk and well  diffusion methods were applied as qualitative methods.  The 
results of the disk diffusion test showed that extracts of Satureja bactiarica at the concentration of 2% and 5% has no inhibi-
tory effect on bacterial growth. The results of the well diffusion test showed that extracts of Satureja bactiarica in concen-
trations of 5% inhibits Staphylococcus aureus growth. In this study it was shown that the MIC and MBC of the alcoholic 
extract of Satureja bactiarica against the Staphylococcus aureus were 1.56 mg/ml and 12.5 mg/ml, respectively. MIC and 
MBC of the alcoholic extract of Satureja bactiarica against the Escherichia coli were 3.125 mg/ml and zero, subsequently. 
The results from evaluation of the antibacterial effects of the Satureja bactiarica revealed that at 4 and 15 °C, the growth 
of Staphylococcus aureus and Escherichia coli in test tubes containing meat extracts has increased from the beginning to 
the end of the experiment. In the present of the extracts of Satureja bactiarica at the concentration of 2% and 5% in the 
both tested temperatures the growth of the bacteria decreased in comparison to time zero (p<0.05). Furthermore, there was 
a significant difference in the number of counted microorganism at various times between control and experimental groups 
in both tested temperatures and both examined bacteria (p<0.05). Based on the results from this study it is concluded that 
Satureja bactiarica can be used as preservative against these bacteria in the food industry.
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مقدمه
با وجود پيش��رفت  ه��ا ي ف��راوان در صنايع غذاي��ي و ارتقاي وضعيت 
بهداشتي كارخانجات و كشتارگاه  ها  هنوز هم بيماري  ها ي ناشي از آلودگي 
مواد غذايي حدود 30 درصد مردم جهان را تحت تأثير خود قرار  مي دهد. 
عوامل ميكروبي مش��كل ساز در مواد غذايي عمدتا به دو دسته تقسيم 

مي گردند: 
دس��ته اول عواملي هستند كه از آن ها تحت عنوان عوامل بيماري زاي 
غذا زاد )foodborne pathogens( نام برده مي شود و دسته دوم تحت عنوان 
 .)food spoilage microrganisms( عوامل فس��اد زاي مواد غذايي مي باشند
از دس��ته اول مي ت��وان ب��ه Vibrio parahemolyticus و گونه ه��ا ي جنس 
 Staphylococcus aureus، Salmonella typhimurium ،كامپيلوباكت��ر
 Escherichia coli، Bacillus cereus، Clostridium botulinum، Yersinia
enterocolitica، Listeria monocytogenes، گونه های مختلف جنس شيگال 
 Bacillus subtilis و از دسته دوم به Shigella، Plesiomonas shigelloides

برخی گونه های Pseudomunas و Acintobacter اشاره نمود )3(.
از جمل��ه راه ه��اي مبارزه ب��ا اين ميكروارگانيس��م ها اس��تفاده از آنتي 
بيوتيك ها و مواد ممانعت كننده از رش��د آن ها مي باش��د. اس��تفاده از اين 

تركيب��ات در م��واد غذايي با عوارض جانبي، تولي��د متابوليت هاي ثانويه ي 
مضر و افزايش مقاومت ميكروارگانيس��م ها همراه خواهد بود. با اين تفاسير 
لزوم توجه به روش هاي جديد نگهداري، بيش از پيش روش��ن مي گردد. در 
همين راس��تا اس��تفاده از داروهاي ضد ميكروبي با منشاء گياهي از اهميت 

ويژه اي برخوردار است.
ب��ا توج��ه به تنوع آب و هوايي و تنوع فلور گياهي در ايران، شناس��ايي 
مواد موثر گياهان بومي كش��ور و اس��تخراج آنها به منظ��ور توليد انبوه و در 
 Satureja سطح صنعتي آنها اهميت زيادي پيدا كرده است. مرزه با نام علمي
hortensis، گياهي يك ساله، علفي تا نيمه چوبي، جزء گياهان عالي گل دار 
و جزء رده دو لپه اي ها مي باشد، كه اغلب در مناطق مديترانه اي پراكندگي 
دارد )1(.  اين جنس در ايران داراي 15 گونه مي باش��د كه از ميان آن ها 9 
 S. intermedia, S. edmonde, S. khuzistania, S. isophyla,:گونه با نام هاي
 S. atropatana, S. sahendica S. bactiarica, S. kallarica, S. rechinyeri
انحصاري كش��ور هستند. گونه ي S. bactiarica داراي پراكندگي به نسبت 
وس��يعي در ايران است و از اس��تان هاي غربي، مركزي و جنوب غربي ايران 
جم��ع آوري گردي��ده اس��ت )2(. هدف تحقي��ق حاضر بررس��ي اثرات ضد 
باكتريايي عص��اره الكلي مرزه بختياري كه منحص��را بومي ايران بوده، روي 
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برخي باكتري هاي بيماري زاي غذازاد در گوشت قرمز مي باشد.

روش كار
عصاره گيري

مقدار ي��ك و نيم كيلوگرم گياه مرزه بختي��اري پس از جمع آوري، در 
سايه خش��ك و پودرگرديد. 1000 گرم از پودر مرزه بختياري بدست آمده 
در 1/5 ليتر اتانول 86 درصد به مدت 24 س��اعت در دماي اتاق و به دور از 
نور خورش��يد قرار گرفته و س��پس از كاغذ صافي عبورداده شد. باقي مانده 
مجدد در 800 ميلي ليتر اتانول 86 درصد به مدت 24 ساعت قرار گرفته و 
دو مرتبه از صافي عبور داده شد و بار ديگر باقي مانده ها در نيم ليتر اتانول 
86 درصد به مدت 24س��اعت ق��رار گرفتند. به منظور غليظ س��ازي، ابتدا 
محلول حاصله به مدت 24 ساعت در انكوباتور 37 درجه قرار گرفت و سپس 
با اس��تفاده از دس��تگاه روتاري باقيمانده اتانول تبخير و در نهايت عصاره به 
دست آمده به وسيله آسياب برقي به صورت پودر در آورده شد. پودر حاصله 
g/ به نسبت 1 به 5 در آب مقطر استريل حل گرديد )واحد نسبت بر حسب

ml( و عصاره 20درصد مرزه تهيه ش��د. جهت استريل كردن محصول نهايي 
از صافي ميلي پور شماره 0/22 ميكرون استفاده شد. 

تهيه رقت هاي مورد نياز از باكتري هاي مورد آزمايش
براي انجام اين كار ويال هاي حاوي س��وش هاي استاندارد باكتري هاي 
اس��تافيلوكوكوس اورئوس و اشريشيا كلي )تهيه شده از كلكسيون ميكروبي 
آزمايش��گاه كنت��رل كيفي و بهداش��ت مواد غذايي دانش��كده دامپزش��كي 
ش��هركرد( ابتدا در محيط كشت جامد و در انكوباتور 37 درجه سانتي گراد 
احي��ا گرديدند و جهت اطمينان از جنس و گون��ه هر باكتري آزمايش هاي 
بيوشيميايي مورد نياز روي آن ها انجام گرفت. سپس توسط آنس استريل و 
در كنار شعله از هر يك از باكتري ها به صورت جداگانه تعدادي كلني باكتري 
به داخل محيط كش��ت مايع تريپتوز س��وي براث داخل لوله ي آزمايش در 
پيچ دار منتقل گرديد و پس از بستن در لوله ها به داخل انكوباتور 37 درجه 

سانتي گراد منتقل شد و به مدت 24 ساعت گرمخانه گذاري شد.
پس از گذش��ت مدت زمان الزم جهت رش��د باكتري ه��ا، از هركدام از 
محيط هاي كش��ت ح��اوي باكتري به صورت جداگانه رقت هاي س��ريال در 
داخل لوله هاي حاوي س��رم فيزيولوژي اس��تريل تهي��ه گرديد و از هر رقت 
بر روي دو پليت محيط كش��ت جامد به ش��كل س��طحي كش��ت داده شد. 
بدين صورت كه براي تهيه رقت س��ري از لوله هاي حاوي 9 ميلي ليتر سرم 
فيزيولوژي اس��تريل استفاده شد. ابتدا به وسيله سمپلر 1000 ميكروليتري 
از لول��ه آزمايش حاوي محيط كش��ت باكتريايي، 1 ميل��ي ليتر به لوله اول 
حاوي س��رم فيزيولوژي انتقال داده شد و س��پس به ترتيب از هر لوله سرم 
فيزيول��وژي پس از ورتكس كردن 1 ميلي ليتر به لوله بعدي انتقال يافت تا 
بدين ش��كل رقت هاي سري تهيه شد. پس از ورتكس كردن، توسط سمپلر 
100 ميكروليتر از هر رقت بر روي محيط كش��ت جامد تريپتوز سوي آگار 
منتقل و توس��ط لوله ي L شكل استريل در كنار شعله كامال بر روي سطح 
پلي��ت پخش و در انكوباتور 37 درجه به مدت 24س��اعت گرمخانه گذاري 
شدند. محيط هاي كش��ت مايع حاوي باكتري نيز جهت استفاده هاي بعدي 
داخل يخچال قرار داده شدند. پس از 24 ساعت تعداد كلني هاي رشد كرده 
در رقت هاي قابل شمارش كه بين تقريبا 30 تا 300 كلني در آن رشد كرده 

بود شمارش شد و با ضرب تعداد كلني در عكس رقت و ضرب در 10 تعداد 
باكتري موجود در هر ميلي ليتر محيط كشت مايع به دست آمد.

روش هاي مورد استفاده براي ارزيابي اثر
 ضد باكتريايي عصاره مرزه بختياري

MBC و MIC تعيين مقادير
با اس��تفاده از روش س��ري رق��ت )Serial Dilution(، اق��دام به تعيين 
 MIC( Minimum Inhibitory مقادير حداقل غلظ��ت مهاركنندگي رش��د
 MBC( Minimum و حداقل غلظت كش��ندگي باكت��ري  Concentration
Bacteriocidal Concentration( م��رزه بختي��اري عليه اس��تافيلوكوكوس 
اورئوس و اشريشيا كلي شد. به اين صورت كه داخل دو راك 30 خانه ايي، 
30 لوله آزمايش رديف كرده، داخل هر لوله آزمايش نيم س��ي س��ي محيط 
تريپتوز س��وي براث اس��تريل اضافه كرده و سپس به 3 لوله آزمايش رديف 
اول هر راك ابتدا نيم س��ي س��ي عصاره مرزه بختياري با غلظت 20 درصد 
اضافه و مخلوط ش��د. بعد با پيپت اس��تريل نيم سي سي از 3 لوله آزمايش 
رديف اول هر راك برداشته و داخل 3 لوله آزمايش رديف دوم راك مربوطه 
ريخته شد. در هر راك اين عمل برداشت و اضافه كردن تا لوله هاي آزمايش 
رديف 10 ادامه يافت. از لوله هاي آزمايش رديف 10 هر راك نيز نيم س��ي 
سي از محتويات آنها برداشته شد و با رعايت نكات بهداشتي دور ريخته شد. 
در مرحله بعد به هر لوله آزمايش راك اول نيم س��ي س��ي از سوسپانسيون 
باكتري استافيلوكوكوس اورئوس با رقت  106 واحد تشكيل دهنده پرگنه و 
به لوله هاي آزمايش راك دوم همين مقدار از سوسپانسيون باكتري اشريشيا 
كلي اضافه گرديد. براي افزايش دقت و اطمينان از صحت آزمايش براي هر 
باكتري دو لوله كنترل نيز در نظر گرفته ش��د، يك لوله حاوي نيم سي سي 
باكتري و نيم س��ي سي محيط تريپتوز سوي براث و ديگري حاوي نيم سي 
سي عصاره مرزه بختياري و نيم سي سي محيط تريپتوز سوي براث. سپس 
لوله ها به مدت 24 س��اعت در دماي 37 درجه سانتي گراد گرمخانه گذاري 
ش��ده و مورد ارزيابي قرار گرفتند. ازآنجائي ك��ه طبق تعريف MIC عبارت 
اس��ت از كمترين غلظتي از يك آنتي بيوتيك كه باعث ممانعت از رشد يك 
باكت��ري به خصوص مي ش��ود. نحوه ارزيابي به اين ص��ورت بود كه آخرين 
لوله اي كه در آن هيچ گونه كدورتي مش��اهده نش��د به عنوان MIC در نظر 
گرفته ش��د. جهت تعيين MBC نيز به اين صورت عمل شد كه از لوله هاي 
 MBC شفاف مرحله قبل روي محيط تريپتوز سوي آگار كشت داده شدند و
به اين روش تعيين شد. طبق تعريف MBC عبارت است از كمترين غلظتي 
از يك آنتي بيوتيك كه باعث از بين بردن باكتري مي شود، پليتي كه در آن 
هيچ باكتري رشد نكرد، به عنوان MBC در نظر گرفته شد. سپس جهت باال 

بردن دقت از غلظت هاي ما بين نيز جهت تعيين MBC استفاده شد.

)Disk Diffusion( روش انتشار ديسك
در اين روش ابتدا باكتري هاي مورد آزمايش در محيط تريپتوز س��وي 
براث كش��ت داده ش��د و به مدت24 ساعت در دماي 37 درجه سانتي گراد 
گرمخانه گذاري ش��د. س��پس رقت 106 از هر باكتري تهيه شد )رقت اوليه 
هر باكتري به وس��يله تهيه س��ري رقت تعيين ش��د(. با اس��تفاده از سواپ 
اس��تريل از هر يك از باكتري هاي ذكر ش��ده بر روي محيط تريپتوز س��وي 
آگار كش��ت داده ش��د )17(. مقدار ده ميكروليتر از عصاره مرزه بختياري با 

ارزيابي اثرات ضد باكتريايي...
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غلظت هاي2 و 5 درصد روي ديس��ك هاي بالنك ريخت��ه و در نهايت روي 
محيط كش��ت تريپتوز س��وي آگار حاوي هر يك از باكتري هاي ذكر ش��ده 
قرار داده شد و به مدت24 ساعت در دماي 37 درجه سانتي گراد گرمخانه 
گذاري شد. ديسك هاي آنتي بيوتيكي تري متوپريم و فلورفنيكول به عنوان 
كنترل اس��تفاده ش��دند. به منظور جلوگيري از بروز هرگونه خطا در نتايج 

بدست آمده اين آزمايش سه بار تكرار شد.

)Well Diffusion( روش انتشار چاهك
در روش��ي ديگر با استفاده از سواپ اس��تريل از هر يك از باكتري هاي 
ذكر ش��ده بر روي محيط تريپتوز س��وي آگار كشت داده شد. با استفاده از 
انتهاي يك پيپت پاس��تور استريل ش��ش چاهك به عمق 2 ميلي متر روي 
محيط تريپتوز سوي آگار حاوي باكتري هاي مورد نظر ايجاد و عصاره مرزه 
با غلظت هاي ذكر ش��ده به مقدار 50 ميكروليتر داخل هر يك از چاهك ها 
تزريق ش��د. محيط هاي تهيه ش��ده به مدت 24 ساعت در دماي 37 درجه 
سانتي گراد گرمخانه گذاري شدند. به منظور جلوگيري از بروز هرگونه خطا 

در نتايج بدست آمده اين آزمايش سه بار تكرار شد.
ارزيابي اثر ضد باكتريايي مرزه بختياري بر عصاره گوشت 

ابت��دا مق��دار 250 گرم گوش��ت چرخ كرده گوس��اله ت��ازه از يكي از 
قصابي هاي شهر ش��هركرد خريداري و بالفاصله درون كيسه ايي حاوي يخ 
به آزمايشگاه انتقال داده شد. در آزمايشگاه ابتدا اقدام به تهيه عصاره از اين 

گوشت شد.
براي تهيه عصاره گوشت ابتدا گوشت به نسبت 1 به 10 با آب مخلوط 
شد سپس در استوميكر )stomacher( كامال خرد گرديد. سپس براي منعقد 
ش��دن پروتئين ها، گوش��ت كامال پخته شد. آب گوش��ت به و سيله صافي 

اس��تخراج شد و به منظور استريل س��ازي در اتوكالو قرار گرفت. در مرحله 
بعد داخل يك راك 30 خانه ايي، 14 لوله آزمايش اس��تريل رديف كرده و 

مطابق جدول 1 مواد ذكر شده به هر لوله آزمايش اضافه شدند.
دلي��ل اضافه كردن مرزه بختياري با غلظت هاي 6 و 15 درصد اين بود 
ك��ه غلظت نهايي مرزه بختياري در هر لوله آزمايش به ترتيب 2 و 5 درصد 

شود.
در مرحله بعد اين لوله هاي آزمايش در دو دماي 4 و 15 درجه س��انتي 
گراد قرار گرفتند. پس از زمان هاي 0، 6، 12، 24 و 48 س��اعت از ش��روع 
آزمايش رقت س��ري تهيه ش��د و به روش كش��ت س��طحي بر روي محيط 
تريپتوز سوي آگار كشت داده شد و در انكوباتور 37 درجه به مدت 24 قرار 
گرفت. تعداد كلني هاي پليت هايي كه بين 30 تا 300 كلني بود ش��مارش 
گردي��د و با ضرب تعداد كلني در عكس رقت و ضرب در 10 تعداد باكتري 
موجود در هر ميلي ليتر محيط كش��ت مايع به دس��ت آمد. نتايج حاصل از 
اين بررس��ي پس از 3 بار تكرار در دو دماي ذكر شده با استفاده از نرم افزار 
آماري Prism 3 و به وسيله آزمون آماري آناليز واريانس يك طرفه و آزمون 

تكميليTukey با هم مقايسه شدند.

نتايج
MBC و MIC نتايج تعيين مقادير

ب��ا اس��تفاده از روش رقت س��ري، مقادي��ر MIC و MBC عصاره مورد 
اس��تفاده در اين تحقيق يعني مرزه بختياري عليه استافيلوكوكوس اورئوس 
و اشريشيا كلي تعيين شد. اين نتايج نشان داد كه در مورد استافيلوكوكوس 
اورئوس در لوله هاي آزمايش رديف اول تا ششم بعد از 24 ساعت انكوباسيون 
هيچ گونه كدورتي مش��اهده نش��د و مش��خص ش��د كه MIC براي عصاره 

عصاره رديف
گوشت

سوسپانسيون باكتري 
استافيلوكوكوس اورئوس با رقت  

106 واحد تشكيل دهنده پرگنه

سوسپانسيون باكتري اشرشيا 
كوالي با رقت  106 واحد 

تشكيل دهنده پرگنه

عصاره مرزه 
بختياري با غلظت 6 

درصد

عصاره مرزه 
بختياري با غلظت 

15 درصد

-0/5ml0/5ml-0/5mlلوله آزمايش 1 
-0/5ml0/5ml-0/5mlلوله آزمايش 2 
-0/5ml0/5ml-0/5mlلوله آزمايش 3
0/5ml0/5ml--0/5mlلوله آزمايش 4
0/5ml0/5ml--0/5mlلوله آزمايش 5
0/5ml0/5ml--0/5mlلوله آزمايش 6 
-0/5ml-0/5ml0/5mlلوله آزمايش 7 
-0/5ml-0/5ml0/5mlلوله آزمايش 8 
-0/5ml-0/5ml0/5mlلوله آزمايش 9 
0/5ml-0/5ml-0/5mlلوله آزمايش 10 
0/5ml-0/5ml-0/5mlلوله آزمايش 11 
0/5ml-0/5ml-0/5mlلوله آزمايش 12 

---0/5ml0/5mlلوله شاهد 1
--0/5ml-0/5mlلوله شاهد 2

جدول 1: مقدار مواد استفاده شده براي ارزيابي اثرات ضد باكتريايي مرزه بختياري بر عصاره گوشت
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 1/56/mg/ml مرزه بختياري عليه  استافيلوكوكوس اورئوس در اين تحقيق
مي باش��د. در مورد اشريش��يا كلي نيز در لوله هاي رديف اول تا پنجم بعد از 
24 ساعت انكوباسيون هيچ گونه كدورتي مشاهده نشد. يعني MIC بدست 

آمده در اين بر عليه  اشريشيا كلي برابر mg/ml 3/125 مي باشد. 
نتايج جهت تعيين MBC نيز نش��ان داد كه عص��اره مرزه بختياري در 
غلظت mg/ml 12/5 قادر به از بين بردن باكتري اس��تافيلوكوكوس اورئوس 
مي باشد. عصاره مرزه بختياري در هيچ غلظتي قادر به از بين بردن باكتري 
اشريش��يا كلي نب��ود. بنابراين MBC ب��راي عصاره مرزه بختي��اري بر عليه  

اشريشيا كلي به دست نيامد. 

نتايج حاصل از روش انتشار ديسك
هيچ گونه هاله عدم رشدي در مورد استافيلوكوكوس اورئوس  و اشريشيا 
كلي در اطراف ديس��ك هاي آغش��ته به عصاره مرزه بختياري مشاهده نشد. 
قطر هاله عدم رشد براي آنتي بيوتيك تري متوپريم در مورد استافيلوكوكوس 
اورئوس و اشريش��يا كلي 25 ميلي متر و در مورد آنتي بيوتيك فلورفنيكول 
براي استافيلوكوكوس اورئوس 30 ميلي متر و براي  اشريشيا كلي 32 ميلي 

متر اندازه گيري شد.

نتايج حاصل از روش ايجاد چاهك
بع��د از ايجاد چاهك در محيط هاي كش��ت تريپتوز س��وي آگار حاوي 
باكتري ه��اي مورد نظر و تزريق عصاره م��رزه بختياري با غلظت هاي 2 و 5 
درصد داخل چاهك هاي ايجاد ش��ده هاله عدم رش��د براي استافيلوكوكوس 
اورئوس تنها در غلظت پنج درصد مش��اهده ش��د كه اندازه آن هم به طور 
ميانگين 20 ميلي متر اندازه گيري شد. اين در حالي بود كه براي اشريشيا 

كلي هاله اي مشاهده نگرديد 

نتايج حاصل از ارزيابي اثر ضد باكتريايي
 مرزه بختياري بر عصاره گوشت

اث��ر ض��د باكترياي��ي م��رزه بختي��اري ب��ر عصاره گوش��ت آل��وده به 
استافيلوكوكوس اورئوس نگهداري شده در دماي 4 درجه سانتي گراد

همان گونه كه در جدول 2 نش��ان داده ش��ده است، نتايج نشان داد كه 
در دماي 4 درجه س��انتي گراد، رشد باكتري اس��تافيلوكوكوس اورئوس در 
لوله ش��اهد از ابتدا تا انتهاي آزمايش افزايش داش��ته اس��ت و اين افزايش 
در زمان هاي 24 و 48 س��اعت معني دار بوده اس��ت )p>0/05(. درحضور 
مرزه بختياري با غلظت دو درصد رش��د اين باكتري با كاهش مواجه ش��د 
به طوري كه اين كاهش در زمان هاي 24 و 48 س��اعت در مقايس��ه با زمان 
صف��ر معني دار بود )p>0/05(. همچنين مقايس��ه اين زمان ها با زمان هاي 
بدس��ت آمده در گروه ش��اهد نشان داد كه رش��د باكتري استافيلوكوكوس 
اورئ��وس موجود در عصاره گوش��ت در حضور مرزه بختي��اري با غلظت دو 
درصد كاهش معني داري در تمامي زمان ها بجز زمان صفر و 6 داشته است 
)p>0/05(. م��رزه بختياري با غلظت پنج درصد موجب كاهش معني داري 
در رش��د باكتري در تمامي زمان هاي اندازه گيري ش��ده در مقايسه با زمان 
صفر داش��ت )p>0/05(. در مقايسه اين زمان ها با گروه شاهد نيز مشخص 
ش��د كه كاهش مشاهده ش��ده در زمان هاي 6، 12، 24 و 48 ساعت معني 

 .)p>0/05( دار بوده است

اثر ضد باكتريايي مرزه بختياري بر عصاره گوشت آلوده به 
استافيلوكوكوس اورئوس نگهداري شده در دماي 15 درجه سانتي گراد

جدول 3 نش��ان مي دهد كه در دماي 15 درجه س��انتي گراد در گروه 
ش��اهد رش��د باكتري افزايش داش��ته و اين افزايش در زمان هاي 24 و 48 
س��اعت  در مقايسه با زمان صفر معني دار بوده است )p>0/05(. در غلظت 
دو درص��د و در دماي 15 درجه عصاره مرزه بختياري موجب كاهش معني 
دار رش��د باكترياستافيلوكوكوس اورئوس در زمان هاي 6 و 12 در مقايسه با 
زمان صفر شد )p>0/05(. در غلظت پنج درصد و دماي 15 درجه نيز مرزه 
بختياري موجب كاهش رش��د شده است و اين كاهش در تمامي زمان ها در 
مقايس��ه با زمان صفر معني دار بوده اس��ت )p>0/05(. نتايج اثر رقت هاي 
مختل��ف عصاره مرزه بختياري برعصاره گوش��ت آلوده به اس��تافيلوكوكوس 
اورئوس در دماي 15 درجه سانتي گراد كاهش چشمگيري بين گروه شاهد 
و گروه هاي مورد آزمايش نشان داد. اين كاهش در زمان هاي 6 تا 48 ساعت 

.)p>0/05( بين گروه شاهد و گروه هاي تجربي معني دار بود
 

اثر ضد باكتريايي مرزه بختياري بر عصاره گوشت آلوده به 
اشريشيا كلي نگهداري شده در دماي 4 درجه سانتي گراد

با توجه به جدول 4 مشخص مي شود كه در مورد باكتري اشريشيا كلي 
در دماي 4 درجه در گروه ش��اهد افزايش رشد وجود داشته كه اين افزايش 
 .)p>0/05(در زمان هاي 12 تا 48 نسبت به زمان صفر معني دار بوده است
در غلظ��ت دو درصد م��رزه بختياري در دماي 4 درجه س��انتي گراد باعث 
كاهش رشد باكتري اشريشيا كلي شده است ولي اين كاهش در هيچ زماني 
نس��بت به زمان صفر معني دار نبوده اس��ت)p>0/05(. م��رزه بختياري در 
غلظ��ت 5 درصد در دماي 4 درجه س��انتيگراد موجب كاهش تعداد رش��د 
باكتري شده است كه اين كاهش در زمان هاي 6 و 24 نسبت به زمان صفر 
معن��ي دار بوده اس��ت  )p>0/05(. همچنين تف��اوت معني داري در تعداد 
ميكروارگانيس��م هاي شمارش ش��ده در زمان هاي مختلف بين گروه شاهد 

.)p>0/05( وگروه هاي آزمايشي وجود داشت

اثر ضد باكتريايي مرزه بختياري بر عصاره گوشت آلوده به 
اشريشيا كلي نگهداري شده در دماي 15 درجه سانتي گراد

همانگونه كه در جدول 5 نش��ان داده شده است، نتايج نشان داد كه در 
دماي 15 درجه س��انتي گراد، رش��د باكتري اشريشيا كلي در گروه شاهد از 
ابتدا تا انتهاي آزمايش افزايش داش��ته است و اين افزايش در تمامي زمان ها 
معني دار بوده است )p>0/05(. درحضور مرزه بختياري با غلظت دو درصد 
 .)p>0/05( رش��د اين باكتري از لح��اظ آماري تغيير معني داري نداش��ت
همچنين مقايس��ه اين زمان ها با زمان هاي به دس��ت آمده در گروه ش��اهد 
نشان داد كه رشد باكتري اشريشيا كلي موجود در عصاره گوشت در حضور 
م��رزه بختياري با غلظ��ت دو درصد كاهش معن��ي داري در تمامي زمان ها 
بجز زمان صفرداش��ته است )p>0/05(. مرزه بختياري با غلظت پنج درصد 
موجب كاهش معني داري در رش��د باكتري در تمامي زمان ها در مقايسه با 
زمان صفر شد )p>0/05(. در مقايسه اين زمان ها با گروه شاهد نيز مشخص 
ش��د كه كاهش مشاهده ش��ده در زمان هاي 6، 12، 24 و 48 ساعت معني 

 .)p>0/05( دار بوده است

ارزيابي اثرات ضد باكتريايي...
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48 24 12 6 صفر
زمان

گروه

1/5×108
a

4/6×108
a

2×107
a

5×106 4×106 گروه شاهد )باكتري+عصاره گوشت(

1×106
b

8/5×105
b

2×106
b

8×105
b

2×106
b

گروه 1 )2 درصد مرزه+ باكتري+ عصاره 
گوشت(

9/8×105
b

7/3×105
ab

5/6×106
b

7/5×105
ab

7/9×106
b

گروه 2 )5 درصد مرزه+ باكتري+ عصاره 
گوشت(

48 24 12 6 صفر
زمان

گروه

3×107
a

2/7×107
a

2/8×106 3×106 1/5×106 گروه شاهد )باكتري+عصاره گوشت(

1/7×105
ab

4×105
ab

6×  105
b

9/3×105 2/2×106
گروه 1 )2 درصد مرزه+ باكتري+ عصاره 

گوشت(
1×104

ab
5×104

ab
2/9×105

ab
1×105

ab
2/5×106

گروه 2 )5 درصد مرزه+ باكتري+ عصاره 
گوشت(

48 24 12 6 صفر
زمان

گروه

3×108
a

2/2×107
a

5×106 5×106 1/8×106 گروه شاهد )باكتري+عصاره گوشت(

3/7×106
b

1/9×106
b

3×104
ab

2/8×105
ab

1/8×106
گروه 1 )2 درصد مرزه+ باكتري+ عصاره 

گوشت(
2/9×105

ab
3ab/3×105

2×104
ab

1×105
ab

1/1×106
گروه 2 )5 درصد مرزه+ باكتري+ عصاره 

گوشت(

جدول 2: اثر غلظت هاي مختلف عصاره مرزه بختياري بر عصاره گوش�ت آلوده به  اس�تافيلوكوكوس اورئوس نگهداري شده در دماي 4 درجه سانتي گراد 
)تعداد باكتري بر حسب CFU/ml و زمان برحسب ساعت(

جدول 3: اثر غلظت هاي مختلف عصاره مرزه بختياري بر عصاره گوشت آلوده به  استافيلوكوكوس اورئوس نگهداري شده در دماي 15 درجه سانتي گراد 
)تعداد باكتري بر حسب CFU/ml و زمان برحسب ساعت(

جدول 4: اثر غلظت هاي مختلف عصاره مرزه بختياري بر عصاره گوش�ت آلوده به  اشرش�يا كوالي نگهداري ش�ده در دماي 4 درجه س�انتي گراد )تعداد 
باكتري بر حسب CFU/ml و زمان برحسب ساعت(

     )p>0/05( در هر رديف تفاوت مشاهده شده با زمان صفر معني دار است :a
   )p>0/05( در هر ستون تفاوت مشاهده شده با گروه شاهد معني دار است :b

   )p>0/05( در هر رديف تفاوت مشاهده شده با زمان صفر معني دار است :a
   )p>0/05( در هر ستون تفاوت مشاهده شده با گروه شاهد معني دار است :b

   )p>0/05( در هر رديف تفاوت مشاهده شده با زمان صفر معني دار است :a
   )p>0/05( در هر ستون تفاوت مشاهده شده با گروه شاهد معني دار است :b
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بحث
ام��روزه روش هاي متنوعي براي كنترل عوام��ل بيماري زاي غذا زاد به 
كارگرفته مي ش��وند، يكي از اين روش ها افزودن بعضي از داروها است اما با 
توجه به تنوع ژنتيكي ايجاد ش��ده در عوامل بيماريزاي ميكروبي و پيدايش 
س��ويه هاي مقاوم و همچنين عوارض جانبي ناشي از مصرف بسياري از اين 
داروها، جايگزين كردن آنها توسط مواد و روش هاي ديگر از اهميت ويژه اي 
برخ��وردار بوده و س��بب تحقيقات در زمينه يافتن داروه��اي گياهي بدون 
عوارض جانبي ش��ده است. با توجه به تنوع آب و هوايي و تنوع فلور گياهي 
در ايران، شناس��ايي مواد موثر گياهان بومي كشور و استخراج آنها به منظور 
توليد انبوه و در س��طح صنعتي اهميت زيادي پيدا كرده اس��ت. از آنجائي 
كه اين كار در مورد گياهاني از جمله مرزه بختياري كه منحصرا بومي ايران 
بوده، كمتر انجام ش��ده اس��ت، هدف تحقيق حاضر بررسي خصوصيات ضد 
باكتريايي اين گياه مي باش��د زيرا قبل از اينكه يك عصاره يا اس��انس بتواند 
ب��ه عنوان يك افزودني غذايي به مواد غذايي افزوده ش��ود بايد خصوصيات 
متفاوت آن از جمله اثرات ضد ميكروبي آن ارزيابي ش��ود. در همين راس��تا 
در مطالع��ه حاضر ابتدا فعاليت ضد باكتريايي عصاره مرزه بختياري بر عليه 
باكتري اس��تافيلوكوكوس اورئوس به نمايندگي از باكتري هاي گرم مثبت و 
اشريشيا كلي به نمايندگي از باكتري هاي گرم منفي بيماري زاي غذا زاد به 
دو صورت كمي و كيفي مورد ارزيابي قرار گرفت. روش كمي مورد اس��تفاده، 
 MIC بود. نتايج اين آزمايش نش��ان داد كه MBC و MIC تعيي��ن مقادي��ر
 ب��راي عصاره مرزه بختياري عليه  اس��تافيلوكوكوس اورئوس در اين تحقيق

ml/mg 1/56و در مورد اشريشيا كلي برابر ml/mg 3/25 بود. 
نتايج جهت تعيين  MBCنيز نش��ان داد كه عص��اره مرزه بختياري در 
غلظت ml/mg 12/5قادر به از بين بردن باكتري استافيلوكوكوس اورئوس 
مي باشد. عصاره مرزه بختياري در هيچ غلظتي قادر به از بين بردن باكتري 
اشريش��يا كلي نبود و اين باكتري در همه غلظت هاي مورد اس��تفاده رش��د 
ك��رد بنابراينMBC ب��راي عصاره مرزه بختياري بر عليه  اشريش��يا كلي به 

دست نيامد. 
 Azaz و هم��كاران در س��ال 2002 ب��راي تعيين مي��زان فعاليت ضد 
 باكترياي��ي اس��انس 3 گونه از مرزه ب��ه نام ه��ايS. pilosa، S. coeralen و

S. boissieri ب��ر باكتري ه��اي اس��تافيلوكوكوس اورئ��وس، س��ودوموناس 

Microdilution  آئروژينوزا، اشريش��ياكلي و سالمونال تيفي موريوم از روش
اس��تفاده كردند، نتايج حاصل از اين بررس��ي نشان داد كه ميزان MIC اين 
3 گون��ه مرزه براي  س��ودوموناس آئروژينوزا و اشريش��ياكليmg/ml 125و 
 mg/ml براي اس��تافيلوكوكوس اورئوس و سالمونال تيفي موريوم درمحدوده

125-62/5 مي باشد )5(.
در مطالعه تيموري در س��ال 1388 روي اسانس مرزه بختياري ميزان 
MIC ب��ر حس��ب mg/ml ب��راي باكتري ه��اي اس��تافيلوكوكوس اورئوس، 
س��ودوموناز آئروژينوزا و باس��يلوس س��رئوس به ترتيب 250، 125 و 250 
گزارش شد. همچنين ميزان MBC براي هر سه باكتري <1000 بر حسب

mg/ml اندازه گيري ش��د )1(. محبوبي و فيض آبادي در سال 1388نشان 
دادند كه  MICاس��انس مرزه براي س��المونال تيفي موريوم و اشريشيا كلي 
mg/ml 125 مي باش��د )Mahboubi  .)3 و Kazempour در سال 2011 در 
تحقيقي به بررسي اس��انس Satureja hortensis پرداختند. در اين بررسي 
ب��ا روش broth Microdilution فعالي��ت اين گونه از مرزه عليه باكتري هاي 
استافيلوكوكوس اورئوس، س��ودوموناس آئروژينوزا، اشريشياكلي و سالمونال 
تيفي موريوم ارزيابي ش��د. دراين مطالعه سودوموناس آئروژينوزا به اسانس 
مرزه مقاومت بيش��تري نش��ان داد، در حالي كه استافيلوكوكوس اورئوس و 
اشريشيا كلي نسبت به آن حساس تر بودند، به طوري كه ميزان MIC براي 
اس��تافيلوكوكوس اورئوس ml/ml 2 اشريشيا كلي و سالمونال تيفي موريوم 

ml/ml 1 و سودوموناس آئروژينوزا ml/ml 8 بود )15(.
همانگونه كه ذكر ش��د در ميزان MIC گزارش ش��ده توس��ط محققين 
مختل��ف با هم و با تحقيق حاضر تفاوت مش��اهده مي ش��ود. يكي از داليل 
اصلي آن اين اس��ت كه درصد تركيب��ات مختلف و از جمله مواد با خاصيت 
ضد ميكروبي موجود در اسانس و عصاره گياهان بسته به ناحيه جغرافيايي، 
واريته گياه، س��ن گياه، روش خشك كردن گياه و روش اسانس و يا عصاره 
گيري تفاوت هاي چشمگيري دارد )14(. در همين راستا Cavar و همكاران 
در س��ال 2008 اش��اره كردند كه فاكتورهايي همچون موقعيت جغرافيايي، 

دما و طول روز در ميزان تركيبات اسانس مرزه نقش كليدي دارند )8(.
يك��ي ديگر از داليل اختالف در  MIC و  MBC اندازه گيري ش��ده در 
تحقيق حاضر و مطالعات گذش��ته به اين دليل اس��ت كه در بررسي حاضر 
خاصي��ت ضد باكترياي��ي عصاره الكلي م��رزه بختياري م��ورد ارزيابي قرار 
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b
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گروه 2 )5 درصد مرزه+ باكتري+ عصاره 
گوشت(

جدول 5: اثر غلظت هاي مختلف عصاره مرزه بختياري بر عصاره گوش�ت آلوده به  اشرش�يا كوالي نگهداري شده در دماي 15 درجه سانتيگراد )تعداد باكتري بر 
حسب CFU/ml و زمان برحسب ساعت(

 )<0p/05( در هر رديف تفاوت مشاهده شده با زمان صفر معني دار است :a
)<0p/05( در هر ستون تفاوت مشاهده شده با گروه شاهد معني دار است :b

ارزيابي اثرات ضد باكتريايي...
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گرفته اس��ت درحالي كه در بررسي هاي گذشته به ارزيابي اين خاصيت در 
اس��انس گونه هاي مختلف مرزه پرداخته شده است. همچنين در تحقيقات 
گذش��ته بيش��تر به ارزيابي اين خاصيت در  گونه هايي غير از مرزه بختياري 

پرداخته اند.
در تحقيق حاضر روش هاي كيفي انتش��ار ديسك و ايجاد چاهك جهت 
ارزياب��ي اثرات ضد باكترياي��ي مرزه بختياري به كار گرفته ش��دند. ارزيابي 
نتاي��ج با توجه ب��ه حضور يا عدم حضور هاله مهاري در اطراف ديس��ك هاي 
آغش��ته به عصاره مرزه بختياري در غلظت هاي مورد استفاده و چاهك هاي 
ح��اوي عص��اره مورد اس��تفاده بود. نتايج اي��ن ارزيابي نش��ان داد كه هيچ 
گونه هاله مهاري در اطراف ديس��ك هاي آغش��ته به مرزه بختياري در مورد 
هيچ يك از باكتري ها مش��اهده نمي ش��ود. اين در حالي بود كه هاله مهاري 
به قطر 25 ميلي متر دراطراف ديسك هاي متوپريم و فلورفنيكل در محيط 
كشت باكتري اس��تافيلوكوكوس اورئوس و هاله مهاري به قطر30 ميلي متر 
دراطراف ديس��ك متوپريم و به قطر 32 ميلي متر درمحيط كش��ت باكتري 
اشريشيا كلي مشاهده شد. در روش انتشار چاهك نيز در اطراف چاهك هاي 
حاوي مرزه بختياري با غلظت هاي دو و پنج درصد در محيط كشت باكتري 
اشريشيا كلي و در چاهك حاوي مرزه بختياري با غلظت دو درصد در محيط 
كشت باكتري استافيلوكوكوس اورئوس هيچ  هاله مهاري مشاهده نشد ولي 
در محيط كشت باكتري اس��تافيلوكوكوس اورئوس در اطراف چاهك ايجاد 
شده حاوي مرزه بختياري با غلظت پنج درصد هاله مهاري به قطر 20 ميلي 

متر مشاهده شد. 
داليل��ي كه ب��راي آن مي توان ذكر كرد يكي آن اس��ت كه عصاره مرزه 
بختياري در  غلظت هاي مورد استفاده فاقد اثر ضد باكتريايي بوده است كه 
البته نتايج بدس��ت آمده از آزمايش تعيي��ن مقدار MIC و MBC اين دليل 
را رد مي كن��د. دليل ديگري كه به حقيقت نزديك تر اس��ت و مي توان ذكر 
كرد اين است كه احتماأل  ديسك هاي آغشته به مرزه پس از مدت كوتاهي 
خشك شده، پس عدم نفوذ مناسب عصاره به ديسك هاي بالنك و نرسيدن 
به غلظت مناس��ب در آن موجب شده اس��ت كه عصاره مورد نظر نتواند اثر 

ضد باكتريايي خود را نشان دهد.
 در مورد عدم مش��اهده اثر در روش انتشار چاهك در غلظت دو درصد 
براي هر دو باكترياس��تافيلوكوكوس اورئوس و اشريش��يا كلي مي توان گفت 
كه حجم عصاره ريخته ش��ده در چاهك ها كم بوده و همين احتماأل موجب 
خشك شدن چاهك و رشد باكتري ها شده است. فرض ديگري كه مي توان 
مطرح كرد اين اس��ت كه غلظت استفاده شده براي گرفتن اثرمثبت در اين 
آزمايش كم بوده و در اين غلظت عصاره اس��تفاده شده توانايي جلوگيري از 
رشد باكتري ها را نداشته است. در غلظت پنج درصد، عصاره مرزه بختياري 
توانسته اس��ت كه مانع رشد باكتري اس��تافيلوكوكوس اورئوس شود و هاله 
مهاري حدود 20 ميلي متر در اطراف چاهك مشاهده شد. اين در حالي بود 
كه اين عصاره در اين غلظت نتوانست مانع رشد باكتري اشريشيا كلي شود. 
در موافقت با نتايج بدست آمده از تحقيق حاضر اين گونه گزارش شده است 
كه باكتري هاي گرم مثبت در مقايس��ه با باكتري هاي گرم منفي حساسيت 
بيش��تري نس��بت به گونه هاي مختلف مرزه دارند )9(. طبق نتايج به دست 
آمده از مطالعه Mann و همكاران در سال 2000  قدرت و طيف اثر فعاليت 
اس��انس مرزه بي��ن گونه هاي مختلف مرزه متغير اس��ت و باكتري هاي گرم 
مثبت نس��بت به باكتري هاي گرم منفي حساسيت بيشتري دارند. مقاومت 

باكتري هاي گرم منفي احتماأل مربوط به اليه خارجي غشا سلولي آنها است 
كه تقريبأ نسبت به مواد و تركيبات چربي دوست غير قابل نفوذ است. عدم 
وجود اين س��د در باكتري هاي گرم مثبت موجب تماس تركيبات آب گريز 
موجود در مرزه به اسانس به بخش فسفوليپيدي غشا سلولي مي شود )16(. 
اين تم��اس موجب افزايش نفوذ پذيري يون ها و نش��ت مواد حياتي داخل 

سلول شده و به اين ترتيب منجر به مرگ سلول مي گردد )8(.
نتاي��ج حاص��ل از ارزيابي اثر ض��د باكتريايي مرزه بختي��اري بر عصاره 
گوش��ت آلوده به استافيلوكوكوس اورئوس نش��ان داد كه در دماي 4 و 15 
درجه س��انتي گراد، رشد باكتري استافيلوكوكوس اورئوس در لوله شاهد از 
ابتدا تا انتهاي آزمايش افزايش داشته است و اين افزايش در زمان هاي 24 و 
48 ساعت معني دار بوده است )p>0/05(. اين در حالي بود كه در دماي 4 
درجه سانتيگراد و در حضور مرزه بختياري رشد اين باكتري با كاهش مواجه 
شد به طوري كه اين كاهش در حضور مرزه بختياري با غلظت دو درصد در 
زمان هاي 24 و 48 س��اعت و با غلظت پنج درصد در تمامي زمان هاي اندازه 
 .)p>0/05( گيري ش��ده نس��بت به زمان صفر كاهش معني داري داش��ت
همچنين مقايسه گروه هاي تجربي با گروه شاهد نشان داد كه رشد باكتري 
استافيلوكوكوس اورئوس موجود در عصاره گوشت در حضور مرزه بختياري 
ب��ا غلظت دو درصد كاهش معن��ي داري در تمامي زمان ها بجز زمان 6 و در 
غلظت پنج درصد درتمامي زمان ها داش��ته اس��ت )p>0/05(. در دماي 15 
درجه س��انتي گ��راد و در غلظ��ت دو درصد عصاره م��رزه بختياري موجب 
كاهش معني دار رش��د باكتري اس��تافيلوكوكوس اورئوس در زمان هاي 6 و 
12 و در غلظ��ت پنج درصد در تمامي زمان هاي اندازه گيري در مقايس��ه با 
زمان صفر شد )p>0/05(. نتايج اثر رقت هاي مختلف عصاره مرزه بختياري 
بر عصاره گوش��ت آلوده به اس��تافيلوكوكوس اورئ��وس در دماي 15 درجه 
س��انتي گراد كاهش معني داري در زمان هاي 6 تا 48 بين گروه ش��اهد و 

 .)p>0/05( گروه هاي تجربي نشان داد
نتاي��ج حاص��ل از ارزيابي اثر ض��د باكتريايي مرزه بختي��اري بر عصاره 
گوش��ت آلوده به باكتري اشريشيا كلينش��ان داد كه در گروه شاهد افزايش 
رش��د باكتري اشريشيا كلي وجود داشته كه اين افزايش در دماي 4 درجه، 
در زمان هاي 12 تا 48 و در دماي 15 درجه سانتي گراد، در تمامي زمان ها 
نس��بت به زمان صفر معني دار بوده است )p>0/05(. در گروه هاي تجربي 
كاهش رش��د باكتري اشريش��يا كل��ي در دماي 4 درجه س��انتي گراد تنها 
درحض��ور م��رزه بختياري باغلظ��ت 5 درصد و در زمان ه��اي 6 و 24 و در 
دماي 15 درجه س��انتيگراد در تمامي زمان ها نسبت به زمان صفر معني دار 
بوده اس��ت  )p>0/05(. همچنين در مقايس��ه بين گروه شاهد و گروه هاي 
آزمايشي تفاوت معني داري در تعداد ميكروارگانيسم هاي شمارش شده در 

.)p>0/05( هر دو دما در زمان هاي مختلف وجود داشت
اين نتايج نش��ان مي دهد كه عصاره الكلي مرزه در هر دو دماي 4 و 15 
درجه س��انتي گراد داراي فعاليت ضد باكتريايي عليه ميكروارگانيس��م هاي 
مورد آزمايش اس��ت. مطالعات گذشته اثرات دما را بر فعاليت ضد باكتريايي 
عصاره مرزه مورد بررس��ي ق��رار نداده اند و همچنين اث��رات ضد باكتريايي 
عصاره مرزه در زمان هاي متفاوت به ش��يوه تحقيق حاضر كار نشده است و 
تحقيق حاضر اولين از نوع خود مي باش��د. ليكن با توجه به مطالعات متعدد 
بر روي شناخت فاكتورهاي ضد باكتريايي متنوع مرزه مي توان نتايج بدست 
آمده را توجيه كرد كه با توجه به حضور و درصد فاكتورهاي ضد باكتريايي 
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در مرزه بختياري و اثر بخش��ي بيش��تر آن بر باكتري ه��اي گرم مثبت، در 
مطالع��ه حاضر نيز مرزه بر باكتري اس��تافيلوكوكوس اورئوس اثر بيش��تري 
داش��ته اس��ت. در اين مطالعه مش��خص ش��د كه باكتري گرم مثبت مورد 
آزمايش يعني اس��تافيلوكوكوس اورئوس داراي حساسيت باالتري نسبت به 
فعالي��ت ضد باكتريايي عصاره الكلي مرزه دارد ك��ه اين يافته در موافقت با 

گزارش ساير محققين است )6 و 19(.
مطالعات زيادي نش��ان داده اند ك��ه كارواكرول و تيم��ول از مهمترين 
تركيبات موجود در اس��انس ها و عصاره هاي گياهي هس��تند كه اثرات ضد 
باكترياي��ي زيادي دارند )18(. اي��ن دو تركيب از جمله فعال ترين تركيبات 
بر عليه باكتري هاي بيماري زاي غذا زاد هستند )7(. تيمول و كارواكرول از 
لحاظ ساختماني بسيار شبيه به هم بوده و داراي يك گروه هيدروكسيل در 
حلقه فنوليك خود مي باشند. هر دو اين تركيبات باعث افزايش نفوذ پذيري 
غشا سلولي باكتري مي شوند )16(. اين گونه گزارش شده است كه تيمول و 

كارواكرول از مهمترين تركيبات موجود در مرزه بختياري هستند )5(. 
بر اس��اس نتاي��ج Delgado و هم��كاران در س��ال 2004  فعاليت ضد 
ميكروبي اس��انس مرزه مربوط به تركيبات فنول��ي مثل تيمول، كارواكرول 
و پاراس��يمن مي باش��د. تيمول و كارواكرول باعث افزايش نفوذ پذيري غشا 
سلولي، بر هم خوردن تعادل يوني دو طرف غشا، تغييرpH  و در نهايت منجر 
به تخريب غش��ا سلولي باكتري مي شوند. پاراس��يمن فعاليت ضد ميكروبي 
ندارد ولي اين خصوصيت را درتيمول و كارواكرول افزايش مي دهد )11(. بر 
اساس گزارشات Helander و همكاران در سال 1998، تيمول و كارواكرول 
مي توانند غش��اي خارجي باكتري هاي گرم مثبت و منفي را تجزيه، ليپوپلي 
ساكاريد ها را آزاد و نفوذپذيري غشاي سيتوپالسمي را افزايش دهند )13(.

تركيبات مرزه بس��ته به ش��رايط آب و هوايي ناحيه رويش، واريته گياه 
 و س��ن گياه  ممكن اس��ت متفاوت باش��د )8(. تركيب هاي عمده اس��انس
 S. khuzistanica پاراس��يمن )39/6 درص��د( و كارواكرول ) 29/6 درصد( 
اس��ت. در حال��ي ك��ه اس��انس S. bactiarica جمع آوري ش��ده از اس��تان 
چهارمح��ال و بختياري حاوي تيم��ول ) 44/5 درصد( و گاما-ترپين )23/9 
درصد( به عنوان تركيب اصلي بوده اس��ت. اس��انس S. spiciger نيز شامل 
تيمول )35/1 درصد(، پاراسمين )22/1 درصد( و گاما-ترپين )13/7 درصد( 
ب��وده اس��ت)2(. تركيب هاي اصل��ي اس��انسS. mutica، كارواكرول )30/9 
درص��د(، تيم��ول ) 26/5 درصد (، گاما-ترپين )14/9 درصد( و پاراس��يمن 
بوده است. اس��انس S. macrantha بيشتر حاوي پاراسيمن ) 25/8 درصد( 
و ليمون��ن )16/3 درصد( ب��وده و تيمول به مقدار كمتر )8/1 درصد( در آن 
وج��ود دارد )4(. ب��ا توجه به اين يافته ها نتيجه گيري مي ش��ود كه در بين 
گونه هاي مختلف مرزه، مرزه بختياري داراي بيش��ترين ميزان تيمول است 
و از طرفي بر اس��اس يافته هاي Cox و همكاران در س��ال 2001 تيمول در 
برابر اس��تافيلوكوكوس اورئوس فعاليت ض��د ميكروبي بااليي دارد در حالي 
كه كارواكرول و پاراس��يمن ممانعت كننده ي بهتري در برابر اشريشيا كلي 
هستند )10(. پس بنابراين نتايج مطالعه حاضر مبني بر كارآيي بهتر عصاره 
مرزه بختياري بر عليه باكتري استافيلوكوكوس اورئوس در مقايسه با باكتري  

اشريشيا كلي منطقي است. 
يك��ي ديگ��ر از فاكتورهايي ك��ه احتماأل بر روي نتايج بدس��ت آمده از 
آزمايش ارزيابي فعاليت ضد ميكروبي عصاره مرزه بختياري بر عصاره گوشت 
آلوده به باكتري در تحقيق حاضر اثر گذاشته است، pH گوشت است كه يك 

فاكتور مهم  و اثرگذار روي فعاليت اسانس ها مي باشد به طوري كه pH هاي 
پايين خاصي��ت hydrophobicity برخي اس��انس ها را افزايش مي دهند در 
نتيجه اسانس فعاليت ضد ميكروبي قوي تري از خود نشان مي دهد. بررسي

Djenane و هم��كاران در س��ال 2011  موي��د اين مطلب مي باش��د )12(. 
احتماأل همين امر موجب ش��ده اس��ت كه در حضور عصاره گوش��ت مرزه 

بختياري اثر ضد باكتريايي به مراتب بهتري از خود نشان دهد.

تشكر و قدرداني
اين پژوهش در قالب پايان نامه و با حمايت مالي دانش��كده دامپزشكي 
دانش��گاه ش��هركرد اجرا شده است كه بدينوس��يله محققين مراتب تشكر و 

سپاس خود را اعالم مي دارند.
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