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ترکیبات شیمیایی ،خواص آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی اسانس گیاه مرزنجوش بخارایی
( )Origanum vulgar ssp. gracileدر محیط آزمایشگاهی
0

فایق مولودی ( ،0)MScمحمد علیزاده خالدآباد ( ،0)PhDرزاق محمودی (2 )PhDو ،*1محمود رضازاد باری ()PhD

 -0گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
-2مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران
-1مرکز تحقیقات ایمنی محصوالت بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران
دریافت ،73/00/03 :اصالح ،79/2/23 :پذیرش79/1/0 :

خالصه
سابقه و هدف :امروزه در راستای بهبود کیفیت بهداشتی و کاهش خطرات ناشی از نگهدارنده های شیمیایی در صنعت غذا نظر محققان به سوی استفاده از ترکیبات طبیعی به
ویژه اسانس های گیاهی که خاصیت آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی باالیی دارند جلب شده است ،با توجه به باالبودن خطرات ناشی از باکتریهای اشرشیاکلی و
لیستریامونوسایتوژنز در مواد غذایی ،در این مطالعه ویژگی های ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی اسانس مرزنجوش بخارایی در محیط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی ،گیاه مرزنجوش از کردستان تهیه و پس از خشک کردن و اسانس گیری توسط کلونجر ،اجزای اسانس با استفاده از دستگاه GC-MS
مورد شناسایی قرار گرفت .سویه ها از آزمایشگاه باکتری شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز تهیه شد .جهت تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی و کشندگی از غلظت
های متوالی اسانس ( 1/325 ،0/25 ،2/5 ،5 ،01و  1/102درصد) استفاده گردید ،حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی با استفاده از روش میکرودایلوشن تعیین
گردید .خاصیت آنتی اکسیدانی با استفاده از روش  DPPHو سنجش مواد فنولیک تام توسط واکنشگر فولین سیوکالتو انجام گرفت.
یافته ها :بر اساس نتایج حاصل از آنالیز دستگاه  GC-MSکارواکرول ( )47/11%دارای بیشترین جزء ترکیبات اسانس مورد نظر بود MIC .و  MBCاسانس بر روی
باکتری اشرشیاکلی به ترتیب برابر با 0/25و  2/5درصد و برای باکتری لیستریامونوسایتوژنز به ترتیب  1/325و 0/25درصد به دست آمد .همچنین ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی
برابر با  02/45±1/11میکروگرم بر میلی لیتر و محتوی فنل اندازه گیری شده  17/00±4/21میلی گرم اسید گالیک در گرم اسانس ارزیابی شد.
نتیجه گیری :نتایج مطالعه نشان داد که اسانس مرزنجوش خاصیت آنتیاکسیدانی از خود نشان داد ،همچنین این اسانس بر روی هر دو باکتری خاصیت مهاری داشته و
لیستریا مونوسایتوژنز نسبت به اشرشیاکلی در برابر این اسانس مقاومت کمتری داشت.
واژههای کلیدی :اسانس مرزنجوش ،فعالیت آنتی اکسیدانی ،اثر ضد میکروبی ،حداقل غلظت مهارکنندگی.

مقدمه
استفاده از اسانسهای گیاهی در صنایع دارویی و غذایی ،طب سنتی و

رادیکال های آزاد ،تشکیل کمپلکس با یون های فلزی و سبب غیرفعال کردن آنها

درمانهای گیاهی بر اساس خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی اسانس استوار

و جلوگیری از اکسیداسیون می شوند( .)5جنس مرزنجوش ( )Origanumمتعلق

است( .) 0وجود ترکیبات شیمیایی مانند سینئول ،کامفور ،لینانول ،آلفاپینن ،برنئول،

به خانواده نعناعیان ( )Labiataeبوده و در برگیرنده بسیاری از گونههایی است که

کارون ،لیمونن ،کارواکرول ،سیمن ،کامفن و الفا ترپینئول در اسانس اندام های

معموالً بهصورت وحشی در نواحی مدیترانهای یافت شده ( )3و از تنوع مورفولوژیکی

محتلف گیاه باعث اثرات آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی اسانس می شود(.)2

و شیمیایی باالیی در دنیا برخوردار هستند ( .)9گونه .Origanum vulgare L

اسانسها و عصارههای حاصل از گیاهان دارویی با داشتن ترکیبات ضد میکروبی،

دارای شش زیرگونه (ssp. ،ssp. virens ،ssp. hirtum ssp. vulgare

ضد سرطانی ،آنتی اکسیدانی و عوامل حذف کننده رادیکال های آزاد از توان بسیار

 ssp. Gracile ،virideو )ssp. glandulosumدر سراسر جهان میباشد

باالیی جهت استفاده به عنوان نگهدارنده های جدید و طبیعی برخوردار می باشند

که در ایران تنها سه زیرگونه  vulgare ،virideو  gracileشناسایی شده است

(4و .)1در بین ترکیبات شیمایی اسانسها ،ترکیبات فنلی سهم بیشتری نسبت به

( .)2ماده موثره مرزنجوش اسانس میباشد که عمدتا شامل کارواکرول و تیمول

دیگر ترکیبات دارا میباشند ،این ترکیبات دارای ویژگی های آنتیاکسیدانی میباشند

میباشد ولی دارای ترکیبات دیگری نظیر گاما ترپینن ،پاراسیمن ،لینالول و سابینن

که ناشی از قدرت احیاء کنندگی و ساختار شیمیایی آنهاست که باعث خنثی کردن

نیز میباشد ( Moradi .)3و همکاران نیز اجزاء اصلی اسانس مرزنجوش را

 این مقاله حاصل پایان نامه فایق مولودی دانشجوی دکتری رشته علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه می باشد.
* مسئول مقاله :دکتر رزاق محمودی
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کارواکرول گزارش کردند و بعد از کارواکرول ،بیشترین جزء اسانس را به ترتیب گاما

مواد و روش ها

ترپینن و پاراسیمن معرفی کردند( .)7به دلیل ترکیبات خاص اسانس ،برگهای

تهیه اسانس :برای انجام این مطالعه تجربی ،ابتدا گیاه مرزنجوش جمع آوری شده

گیاهان جنس  Origanumبصورت گستردهای بهعنوان ادویهجات نیز

از مناطق کوهستانی کردستان که در دانشگاه ارومیه نگهداری شده بودند پس از

مورداستفاده قرار میگیرد (.)01

شناسایی توسط هرباریوم دانشکده کشاورزی با شماره ثبت  257000جهت انجام

گیاه مرزنجوش ( )Origanum vulgare L.عالوه بر استفاده در طب

آزمایشات به کار گرفته شد .جهت تهیه اسانس ،گیاه خرد و آسیاب شد سپس با

سنتی بهعنوان داروی مسکن ،مدر و ضدعفونیکننده در درمان بیماریهای مربوط

استفاده از یک دستگاه کلونجر اسانس روغنی و فرار گیاه به روش تقطیر با آب

به معده ،روده و همچنین یبوست کاربرد فراوانی دارد ( .)00اخیراً گیاهان ادویهای

استخراج گردید( .)22اسانس بدست آمده به کمک سولفات سدیم خشک ،آبگیری

به دلیل تأثیرات ضد میکروبی ،ضد قارچی ،حشره کشی و آنتیاکسیدانی توجه

و پس از عبور از میکروفیلتر  1/45μmدر ظرف شیشه ای تیره به دور از نور خورشید

بسیاری از مصرفکنندگان را به خود جلب نموده است ( .)02امروزه از بخش های

در دمای  4درجه سانتیگراد تا زمان شناسایی و تعیین ترکیبات شیمیایی و بررسی

گیاه مرزنجوش و عصاره های بیوشیمیایی آن شامل گیاه کامل ،برگ ،اسانس و

خاصیت آنتی اکسیدانی نگهداری شد .تمام مواد شیمیایی مورد استفاده از شرکت

غیره به طور معمول در صنایع غذایی به عنوان ادویه و آنتی اکسیدان لیپید ها استفاده

 MERCKآلمان خریداری شدند.

می شود .مرزنجوش گیاهی است سرشار از آنتی اکسیدان های فنلی و یک منبع

سوش های باکتریایی :جهت ارزیابی اثرات ضدباکتریایی اسانس مرزنجوش از سویه

مهم برای افزودنی های غذایی محسوب می شود( .)01مطالعات نشان داده که

های استاندارد استفاده شد .این سویه ها شامل اشرشیا کوالی ()ATCC 25922

مصرف آنتی اکسیدان ها در رژیم غذایی باعث کاهش خطر بیماری سرطان و به

و لیستریا مونو سیتوژنز ( )ATCC 19117از آزمایشگاه باکتری شناسی دانشکده

تاخیر انداختن آلزایمر می شود(.)04

دامپزشکی دانشگاه تبریز تهیه شد .در ادامه سویه های مورد مطالعه با استفاده از

 Penalverو همکاران اثر چندین اسانس گیاه از جمله مرزنجوش را بر علیه

محیط های کشت و تست های بیوشیمیایی تعیین هویت شدند.

گونه های سالمونال و اشرشیاکلی که از مرغ و خوک جدا شده بودند را مورد بررسی

آنالیز ترکیبات تشکیل دهنده اسانس با استفاده از  :GC-MSشناسایی ترکیبات

قرار دادند که در بین اسانس ها ،اسانس مرزنجوش باالترین خاصیت ضد میکروبی

تشکیل دهنده اسانس با استفاده از شاخصهای بازداری ()Retention indices

را نشان داد .این محققان باال بودن میزان کارواکرول و تیمول را به عنوان عامل

و بررسی طیف های جرمی ترکیبات و مقایسه آنها با طیف های جرمی استاندارد و

مهارکننده عنوان کردند( .)05در بررسی مشابهی اسانس مرزنجوش دارای اثرات ضد

مراجع معتبر صورت گرفت .برای این کار ابتدا نمونه آماده شده اسانس به دستگاه

میکروبی بر روی باکتری سالمونال تیفی موریوم بود که غلظت  0درصد از اسانس

کروماتوگرافی گازی تزریق شد و مناسب ترین برنامه ریزی دمایی ستون برای

رشد میکروب را مهار نمود( Sarikurkcu .)03و همکاران با بررسی اثرات آنتی

جداسازی کامل ترکیب های اسانس بدست آمد .سپس اسانس به دستگاه گاز

اکسیدانی و ضد میکروبی اسانس های مختلف از زیرگونه های مرزنجوش عنوان

کروماتوگرافی متصل به طیف نگار جرمی نیز تزریق شده و طیف جرمی ترکیب ها

کردند که تیمول و لینالول به عنوان اجزای اصلی ترکیبات اسانس دارای خاصیت

بدست آمد .در این مطالعه دستگاه  GC-MSاز نوع  Agilent6890با ستون

ضدمیکروبی (ضد باکتریایی و ضد قارچی) و آنتی اکسیدانی می باشند( .)09همچنین

مویینه به طول  11متر ،قطر داخلی  1/25میلی متر و ضخامت الیه داخلی 1/25

 Imtaraو همکاران با بررسی خاصیت ضد میکروبی و آنتیاکسیدانی اسانس

میکرومتر از نوع  HP-5MSبا برنامه دمایی ستون در ابتدا بصورت  91درجه

مرزنجوش در عسل نشان دادند که این ویژگی ها به میزان محتوای ترکیبات فنولی

سانتیگراد با توقف  2دقیقه در این دما سپس افزایش دما تا  221درجه سانتیگراد با

و فالونویید ها بستگی دارد که میزان این ترکیبات در مناطق مختلف متفاوت

سرعت  05درجه در هر دقیقه ،و افزایش دمای ستون تا  111درجه سانتیگراد به

است( .)02بر این اساس اجزای تشکیل دهنده ترکیبات اسانس گیاهان دارویی

مدت  2دقیقه استفاده شد(.)21

وابسته به شرایط ژنتیکی ،آب و هوایی و جغرافیایی محل های جمع آوری می تواند

ارزیابی ترکیبات فنولیک :سنجش مواد فنولیک تام با استفاده از واکنشگر فولین

متفاوت باشد(.)07

سیوکالتو و اسید گالیک به عنوان استاندارد انجام شد( .)20ابتدا غلظت های مختلفی

تاثیر این عوامل ،همچنین عوامل اکولوژیکی دیگر سبب ایجاد متابولیت های

از اسانس تهیه و  1/0میلی لیتر از هر غلظت به ارلن مایر اضافه شد 43 ،میلی لیتر

مجزا می شود که منجر به شناسایی تیپ های جدید می گردد( .)21شرایط اقلیمی،

آب مقطر و  0میلی لیتر واکنشگر فولین سیوکالتو به آن اضافه گردید ،سپس

زمان برداشت ،مدت زمان نگهداری ،نحوه اسانس گیری و تفاوت های ژنتیکی گیاه،

محتویات ارلن مایر را به شدت مخلوط و بعد از  1دقیقه 1 ،میلی لیتر از محلول %2

بر روی نوع و میزان ترکیبات موجود در اسانس گیاه همچنین میتواند بر ویژگی

کربنات سدیم اضافه شد و محلول را به مدت  2ساعت روی صفحه تکان دهنده با

های شیمیایی و ضدمیکروبی تاثیر گذار باشد( .)20از این رو ،با توجه به شواهد

شدت متوسط قرار داده و سپس جذب آن به وسیله دستگاه اسپکتروفوتومتر در

موجود در خاصیت آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی اسانس ها ،و ازآنجاکه مرزنجوش

 931nmقرایت شد .مراحل قبل نیز برای محلول های استاندارد اسید گالیک

بخارایی یکی از سه زیرگونه با ارزش جنس مرزنجوش در ایران میباشد و به صورت

( 1 -0111میکروگرم در  1/0میلی لیتر) انجام گرفت و منحنی استاندارد آن را رسم

خودرو در مناطق جغرافیایی مختلف رویش دارد می تواند به عنوان یک نگهدارنده

کرده و بر اساس آن غلظت مواد فنولیک را محاسبه و بر حسب میکرو گرم اسید

طبیعی و مقرون به صرفه مورد استفاده قرار گیرد و جهت جلوگیری از اثرات نامطلوب

گالیک بر میلی لیتر اسانس بیان شد(.)24

نگهدارنده های شیمیایی و غیرطبیعی جایگزین مطلوبی محسوب شود ،لذا هدف از

ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی :ارزیابی توانایی هیدروژن دهندگی عصاره ها و

انجام این مطالعه تعیین ترکیبات شیمیایی و اثرات آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی

اسانسها ،به واسطه بی رنگ نمودن محلول متانولی ارغوانی رنگ DPPH

اسانس مرزنجوش بخارایی جمع آوری شده از مناطق کوهستانی کردستان می باشد.

اندازهگیری می شود( .)25در این ارزیابی طیف سنجی ،از رادیکال پایدار دی فنیل
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خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی گیاه مرزنجوش ؛ فایق مولودی و همکاران

پیکریل هیدرازیل به عنوان عامل واکنش دهنده استفاده میشود .روش کار بدین

دمای مناسب برای هر باکتری نتایج توسط دستگاه اسپکتوفوتومتر قرایت گردید.

صورت بود که  51میکرولیتر از غلظتهای مختلف اسانس(از  5تا  )PPM 41به

وجود کدورت (در مقایسه با ردیف کنترل) حاکی از رشد باکتری و شفافیت ،نشان

 5میلیلیتر محلول متانولی  DPPH %1/114افزوده شد و بعداز  11دقیقه

دهنده عدم رشد باکتری میباشد(29و.)23

نگهداری در دمای اتاق ،جذب آن در طول موج  509nmدر مقایسه با شاهد قرایت

حداقلغلظت کشندگیباکتری(:)Minimum bactericidal concentration

شد .بازداری رادیکال آزاد  DPPHبر ساس درصد()I%به صورت زیرمحاسبه شد:

برای تعیین حداقل غلظت کشندگی  01میکرولیتر از محتوای چاهکها در پایان 02

I%= (Ablank – Asample/ A blank) × 100

ساعت گرمخانهگذاری ،روی محیط مولر هینتون اگار (مرک آلمان) کشت داده شد.

که  Ablankجذب محلول شاهد (حاوی همه مواد واکنشگر به جز اسانس) و

ظرف پتری به منظور بررسی رشد باکتریها به مدت  02ساعت گرمخانهگذاری

 Asampleجذب محلول حاوی غلظت های مختلف اسانس است .آنتی اکسیدان

شدند و در نهایت کمترین غلظتی از اسانس یا عصاره که در آن  77/7درصد باکتری-

سنتزی  BHTنیز به عنوان کنترل مثبت استفاده و آزمایشات در  1تکرار انجام شد

ها رشد نداشتند بعنوان  MBCگزارش شد .تمام آزمایش ها سه بار تکرار

و میانگین آن ها بعنوان مقدار مورد نظر اعالم شد .فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس

شدند(.)29

به صورت مقدار  IC50که نشان دهنده غلظتی از اسانس است که باعث %51
بازدارندگی در ظرفیت رادیکالی می گردد بیان گردید.

یافته ها

تعیین حداقل غلظتمهارکننده ( :)Minimum inhibitory concentrationجهت
تعیین حداقل غلظت مهارکننده  MICاز غلظت های متوالی اسانس (،2/5 ،5 ،01

براساس نتا یج حاصل از آنالیز اسانس مورد مطالعه میزان بازده اسانس گیاه

 1/325 ،0/25و  1/102درصد) استفاده گردید ،ابتدا از محیط کشت مولر هینتون

مرزنجوش  %2بر اساس وزن خشک نمونه می باشد .جدول  0ترکیبات عمده تشکیل

براث (مرک آلمان )  011میکرولیتر در داخل ردیف اول تا آخرین غلظت مورد نظر

دهنده اسانس مرزنجوش همراه با زمان بازداری و درصد هر ترکیب را نشان می

چاهکها ریخته شد (در تمام محیط های کشت مورد استفاده در این تحقیق درصد

دهد که این ترکیبات شناسایی شده در مجموع  %77/71اسانس را شامل می شوند.

نمک مورد نیاز هر باکتری افزوده گردید) .سپس به اولین چاهک هر ردیف 011

بیشترین ترکیبات تشکیل دهنده اسانس را کارواکرول( ،)47/11%گاما

میکرولیتر اسانس یا عصاره اضافه گردید (قبالً غلظتهای مورد نظر اسانس توسط

ترپینن( ،)05/11%بنزن،اتیل -دی متیل ( ،)%3/04کارواکرولمتیلاتر (،)%4/2

حالل دی متیل سولفوکساید  01درصد  DMSOساخته شد .بعد از مخلوط نمودن

میرسن ( ،)%1/13تیمول ()%2/97تشکیل می دهند.

محتویات چاهک اول 011 ،میکرولیتر از آن برداشته و به چاهک بعدی اضافه گردید.

ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس :ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس

از چاهک آخر  011میکرولیتر دور ریخته شد .برای هر ردیف آزمایش (مربوط به

براساس روش  DPPHانجام شد و  IC50برای اسانس مورد نظر برابر با

یک اسانس یا عصاره) یک ردیف کنترل در نظر گرفته شد .مراحل تهیه رقت از

 02/45±1/11میکروگرم بر میلی لیتر بود که در مقایسه با بوتیلتید هیدروکسی

اسانس به همان روش ردیف آزمایش انجام شد .سپس به گودههای ردیف آزمایش

تولوین (( )BHTبا  )9/11±1/10ضعیف تر است .همچنین نتایج نشان داد که با

 011میکرولیتر از سوسپانسیون آماده باکتری مورد نظر (با تراکم  0 /5×013باکتری

افزایش غلظت اسانس مهار رادیکال های آزاد با قدرت بیشتری صورت گرفت.

در میلی لیتر) اضافه گردید ،ولی به ردیف کنترل باکتری اضافه نگردید .جهت انجام

میزان ترکیبات فنولیک اسانس :محتوی فنل اندازه گیری شده اسانس از روش

این آزمون از روش میکرودایلوشن استفاده شد .بعد از  24ساعت انکوباسیون در

فولین سیوکالتو  17/00±4/21میلی گرم اسید گالیک در گرم اسانس بود.

جدول  .0آنالیز ترکیبات اسانس مرزنجوش با استفاده از GC/MS
ترکیبات
زمان بازداری (دقیقه) درصد ردیف

زمان بازداری (دقیقه)

درصد

ردیف

ترکیبات

47/11

03

آلفا -پیپن

21/922

1/53

0

کارواکرول

14/51

09

آلفا -پینن

05/772

1/21

2

گاماترپینن

22/40

05/51

بتا پینن

02/135

1/23

بتا -بیسابولن

44/193

1/29

1

بنزن-0،اتیل-4 ،2-دیمتیل

21/113

3/04

02

4

کارواکرول متیل اتر

10/55

4/2

07

20/325

1/27

5

میرسن

02/913

1/13

21

-،0،1،3اکتاترین-1،9،دی متیل

1/123

3

تیمول

11/332

2/97

20

فالندرن

07/495

9

-1اکتانون

09/234

2/92

22

دی -لیمونن

21/925

1/23

2

آلفا ترپینن

21/045

2/15

21

ال -لینالول

24/032

1/21

7

آلفا-فالندرن

05/313

2/19

24

الفا-ترپینول

27/142

1/21

01

آلفا -کاریوفیلن

45/917

0/77

25

بتا -سزکویی فالندرن

44/790

1/2

00

سیس-اوسمن

20/175

0/7

23

 -2هگزنال

00/109

1/07

02

-9اکتن-4-اول-0 ،اکتن-5-اول

09/959

0/07

29

کارواکریل استات

19/122

1/03

01

ترپینول ،زد -بتا

22/592

1/79

22

کامفن

03/352

1/0

04

بتا کاریوفیلن

41/999

1/42

27

-1کارن

07/229

1/0

05

ترپینول4-

22/290

1/22

11

ترپینولن

21/220

1/17
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حداقل غلظت مهارکنندگی رشد ( )MICو حداقل غلظت کشندگی (:)MBC

رزماری ،خالواش و دارچین نشان داد که اسانس آویشن شیرازی دارای بیشترین اثر

نتـایج حـداقل غلظـت مهارکنندگی رشد ( )MICو حداقل غلظت کشندگی

آنتی اکسیدانی ( )IC50=339μg/mlبود که این مقدار نسبت به این مطالعه

( )MBCاسانس مرزنجوش به روش میکرودایلوشن بـراث بـر میکروارگانیـسم-

بسیار باال و به طبع آن دارای خاصیت آنتی اکسیدانی ضعیفتری می باشد( .)14درصد

هـای مـورد مطالعـه در جدول  2آمده است .نتایج این تحقیق نشان داد که اسانس

مهارکنندگی به طور معکوس با فعالیت آنتی رادیکالی ترکیب ها در ارتباط است ،در

دارای اثرات ضد میکروبی می باشد .بطور کلی با توجه به نتایج بدست آمده از این

پژوهشی دیگر درصد مهارکنندگی اسانس جعفری برابر با  21/20میلی گرم بر میلی

تحقیق میتوان گفت که باکتریهای گرم مثبت نسبت به باکتریهای گرم منفی

تر بود که نشان از پایین بودن خاصیت آنتی اکسیدانی گیاه جعفری می باشد(.)15

حساسیت بیشتری نسبت به اسانس نشان میدهند.

 Almaو همکاران در بررسی اثرات آنتی اکسیدانی نوعی مرزنجوش دریافتند که
اثرات آنتی اکسیدانی اسانس وابسته به غلظت می باشد و اندکی کمتر از اسید

جدول  .2حداقل غلظت مهارکنندگی( )MICو حداقل غلظت کشندگی()MBC

اسکوربیک یا  BHTبود ،آن ها این اثر را به غلظت باالی ترکیبات فنلی از قبیل

اسانس مرزنجوش برروی باکتری های مورد مطالعه بر حسب درصد

کارواکرول ( )%23/79تیمول متیل اتر ( )%0/1در اسانس گیاه نسبت دادند ( )13که

باکتری

نوع باکتری

اسانس مرزنجوش

در این مطالعه نیز باال بودن میزان کارواکرول ( )%47/11می تواند دلیلی بر باال

Mean±SD

بودن قدرت آنتی اکسیدانی گیاه مرزنجوش باشد که این بازدارندگی نسبت به
 BHTضعیف تر بود.

MIC

MBC

لیستریا مونو سیتوژنز

+

1/325±1/10

0/25±1/12

در مطالعات دیگری با بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس آویشن و مرزه ،با

اشیرشیاکوالی

-

0/25±1/12

2/5±1/10

درصد مهار کنندگی به ترتیب  2/7و  5/2میلی گرم در میلی لیتر ( )19و عصاره
متانولی و اسانس نعناع ،به ترتیب با درصد مهار کنندگی  94/4 μg/mlو μg/ml

بحث و نتیجه گیری

 )12(01911نشان از باال بودن خاصیت آنتی اکسیدانی اسانس گیاه مرزنجوش

بر اساس نتایج ،اسانس مرزنجوش بخارایی دارای اثر مهاری بر روی باکتری

بخارایی می باشد Mahmoudzadeh .و همکاران با بررسی اثر آنتی اکسیدانی

های مورد مطالعه بود ،به طوری که لیستریا مونوسایتوژنز نسبت به اشرشیاکلی در

اسانس کهلیک اوتی نشان دادند که میزان  IC50اسانس کهلیک اوتی در مهار

برابر اسانس مقاومت کمتری از خود نشان داد .همچنین نتایج نشان دهنده

رادیکال های آزاد  12/15میکرو گرم بر میلی لیتر بود که قدرت مهارکنندگی آن

خصوصی ات آنتی اکسیدانی اسانس مذکور بود .نتایج حاکی از این است که قدرت

نسبت به اسانس مرزنجوش پایین تر است ،همچنین اسانس کهلیک اوتی نیز نسبت

آنتی اکسیدانی و خاصیت ضدمیکروبی اسانس متاثر از وجود ترکیبات فنلی موجود

به  BHTخاصیت آنتی اکسیدانی ضعیف تری نشان داده است که با این مطالعه

در اسانس می باشد ،ترکیبات به دست آمده از این پژوهش با سایر مطالعات انجام

همخوانی دارد(.)17

شده همخوانی دارد(27و.)22

وجود ساختار متفاوت در دیواره باکتری های گرم مثبت و منفی ،باعث تغییر

 Andiو همکاران در مطالعه ای که بر روی اسانس گونه های دیگر

میزان مقاومت آنها به ترکیبات ضد میکروبی می شود .با توجه به اینکه قسمت

مرزنجوش جمع آوری شده از جنوب چالوس انجام دادند ،ترکیبات تشکیل دهنده

اعظم ساختمان دیواره باکتری های گرم منفی از لیپوپروتئین و لیپوپلیساکارید

غالب در مراحل گلدهی لینالیل استات ( ،)%2/29گاماتریپن (-1 ،)%03/5اکتانون

تشکیل شده است ،همچنین وجود الیه نازک موکوپپتید در دیواره آن ها ،می توان

( ،)%01/7کارواکرول ( )%3/4و در مرحله بذر دهی کارواکرول ( ،)%21/2آلفا پینن

مقاومت باالتر این باکتری ها را به غشای فسفولیپیدی خارجی نسبت داد که این

( ،)05/2بتاپینن ( )01/9و ترانس کاربوفیلن ( )%5/1را گزارش نمودند که از نظر

امر در نتایج سایر محققان نیز گزارش شده است ( Mahmoudi .)41و همکاران

ترکیبات ،مشابه با این مطالعه بود ولی از لحاظ درصد ترکیبات تشکیل دهنده با هم

نشان دادند که اثرات ضد میکروبی اسانس پونه کوهی بر روی باکتری

متفاوت هستند( .)2در مطالعه ای که توسط  Tahmasebiو همکاران بر روی

استافیلوکوکوس اوریوس برابر با غلظت  1/105و  1/11درصد می باشد( .)40در

اسانس گیاه مرزنجوش انجام گرفته بود نشان داد که بیشترین ترکیب اجزای اسانس

مطالعه ای نشان داده شد باکتری های عامل عفونت بیمارستانی حساسیت باالیی

سزکویی ترپن ،و در گونه های دیگر غالب ترین اجزای اسانس تریپنولن-4-ال و

نسبت به مرزنجوش داشته و بسته به نوع میکروب و غلظت اسانس یا عصاره گیاه،

گاما ترپینن می باشد (.)11

می تواند اثرات ضدباکتریایی از خود نشان دهد.

در پژوهشی دیگر در هند که بر روی دو گونه  O. majoranaو O.

در این بررسی اثرات اسانس مرزنجوش بر باکتری های پاتوژن شامل ،اشرشیا

 vulgare spp. Hirtiumانجام شده بود نیز بیشترین مقدار اسانس مربوط به

کلی ،باسیلوس اوریوس ،کلبسیلیا پنمونیا ،هلیکوباکتر پیلوری انجام گرفت.

تریپنولن-4-ال گزارش شده بود( Sokmen .)10و همکاران با آنالیز اسانس گیاه

مرزنجوش بر تمام ارگانیسم های مورد آزمایش اثرات بازدارندگی نشان داد .این

مرزنجوش نشان دادند که باالترین میزان ترکیب موجود در اسانس کارواکرول می

محققین پیشنهاد کردند که مرزنجوش به تنهایی و یا به صورت ترکیب می تواند در

باشد( )12که با نتایج آنالیز اسانس این مطالعه شباهت دارد .محققان با بررسی ویژگی

درمان عفونت ها موثر واقع شود( )42که مطالعه ما هم بر اساس نتایج آزمایش مبنی

های ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی فیلم خوراکی حاوی اسانس آویشن نشان دادند

بر خاصیت ضدمیکروبی اسانس مرزنجوش بخارایی می تواند موید این مطلب باشد.

که افزایش غلظت اسانس ،غلظت ترکیبات فنولیک را به طور معنی داری افزایش

در مطالعه دیگری با بررسی توام پونه و نعناع بر روی باکتری اشریشیاکلی میزان

داده ،به دنبال آن خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی هم افزایش مییابد (.)11

 MICپونه بر باسیلوس سریوس برابر با  5111و اشریشیاکلی  4033میکروگرم بر

ارزیابی اثرات ضداکسایشی اسانس و عصاره متانولی آویشن شیرازی ،مریم گلی،

میلی لیتر و اسانس نعناع بر دو باکتری  011111میکروگرم بر میلی لیتر بود که این

41
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خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی گیاه مرزنجوش ؛ فایق مولودی و همکاران

نتایج با پژوهش ما همخوانی دارد .همچنین  Sefidkonو همکاران اثرات سه

هوا ،محیط ،فصل برداشت و )...در روشهای انتخابی باشد .همچنین رابطه مستقیم

گونه مرزه بر روی باکتری سالمونال پاراتیفی را مورد بررسی قرار دادند که نتایج

بین میزان فنل و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاهان دارویی وجود دارد( .)45با توجه به

نشان داد اسانس مرزه در غلظت های  2/5و  5درصد خاصیت مهار کنندگی دارد

نتایج بدست آمده در مطالعه حاضر و نیاز به استفاده از نگه دارنده های طبیعی می

که نسبت به اسانس مرزنجوش خاصیت ضدمیکروبی پایین تری دارد( .)41یک

توان از ا سانس مورد نظر در صنعت غذا جهت افزایش مدت زمان ماندگاری و

مطالعه ،نشان داد که اسانس مرزنجوش دارای اثرات ضد میکروبی بر روی باکتری

محافظت آن در برابر عوامل اکسایشی و میکروبی و کنترل بیماری های میکروبی

سالمونال تیفی موریوم بود که غلظت  0درصد از اسانس رشد میکروب را مهار

ناشی از غذا ،استفاده بهینه نمود .پیشنهاد می شود در مطالعات آتی از این اسانس

نمود( .)03نتایج  MICاین پژوهش نمایان ساخت که اسانس این گونه از

در مدل های غذایی و به صورت ترکیب با سایر اسانس ها مورد توجه و بررسی

مرزنجوش در غلظت کمتری ( )%1/325می تواند نسبت به باکتریها اثرات

بیشتر قرار گیرد.

بازدارندگی از خود نشان دهد .در بررسی دیگری مشاهده شد اسانس مرزنجوش به
طور موثری مانع رشد میکروب های تولید شده در غذا مانند سالمونال تیفی موریوم،
لیستریا مونوسایتوژنز ،باسیلوس سریوس و اشرشیاکلی شد(.)44

تقدیر و تشکر

در نهایت میتوان گفت تفاوت در نتایج به دست آمده در تحقیقات مختلف

بدینوسیله از حمایتهای مالی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارومیه و

میتواند در ارتباط با تنوع ترکیبات شیمیایی موجود در گیاهان ،مکانیزم مختلف

همچنین از همکاری جناب آقای مهندس اسدی کارشناس آزمایشگاه دانشکده

واکنش آنها و سینتیک متفاوت واکنشهای مهاری آنها (تحت تاثیر ژنتیک ،آب،

دامپزشکی دانشگاه تبریز تشکر و قدردانی می گردد.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Nowadays, in order to improve the health and reduce the risks of chemical
preservatives in the food industry, researchers have focused on the use of natural compounds, especially plants essential
oils that have antioxidant and antimicrobial properties, due to the increased risk of bacteria Escherichia coli and Listeria
monocytogenes in foods, in this study the antimicrobial and antioxidant properties of Origanum vulgar ssp. Gracile
essential oil were investigated in vitro.
METHODS: In this experimental study, Origanum vulgar ssp. Gracile plant was prepared from Kurdistan and after
drying and extraction of essential oils, components were identified using GC-MS device. Strains were prepared from the
bacteriology laboratory of the Faculty of Veterinary Medicine, Tabriz University. In order to determine the minimum
inhibitory and fatality concentration, various concentrations of extract were used (0.312, 0.625, 1.25, 2.5, 5 and 10 %),
the minimum inhibitory and fatality concentration were determined using microdilution method. The antioxidant activity
was performed by using the DPPH method and Total phenolic material was measured by Folin Ciocalteu reagent.
FINDING: Based on the results of GC-MS analysis, carvacrol (49.33%) had the most component of the extract
composition. The MIC and MBC of essential oils on Escherichia coli were 1.25 and 2.5%, respectively, and 0.625 and
1.25% for Listeria monocytogenes, respectively. In addition, the antioxidant activity 12.45±0.03 μg/ml, and the content
of phenol 39.13±4.13 mg of gallic acid in grams of essence was calculated.
CONCLUSION: The results of this study showed that Origanum vulgar ssp. Gracile essential oil had antioxidant
properties, and the essence had an inhibitory effect on both bacteria and Listeria monocytogenesis was less resistant than
Escherichia coli to the essential oil.
KEY WORDS:Origanum Vulgar Essential Oil, Antioxidant Activity, Anti-Microbial Activity, Minimum Inhibitory Concentration.
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