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پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران-دوماهنامه علمی
)1394(801-811، صفحه 5، شماره 31جلد 

L.officinalisRosmarinusاسانستأثیر بررسی

29213ATCCاورئوساستافیلوکوکوسEوA،Cهاي انتروتوکسینژنیبیانورشدبر

3الیزاکویویلپاتریسیاو 2ازناررزا،*1عزیزخانیمریم

ایرانآمل،نوینهاي فناوريتخصصیدانشگاهدامپزشکی،دانشکدهاستادیار،نویسنده مسئول، -*1
azizkhani.maryam@gmail.comپست الکترونیک:

اسپانیاوالنسیا،،غذاییموادتکنولوژيواگروشیمیانستیتوبیوتکنولوژي،گروهو؛والنسیادانشگاه، اکولوژيومیکروبیولوژيگروهاستاد،-2
اسپانیاوالنسیا،والنسیا،دانشگاهاکولوژيومیکروبیولوژيگروهاستادیار، -3

1393تیر: پذیرشتاریخ1393اردیبهشت: نهاییاصالحتاریخ1392اسفند: دریافتتاریخ

چکیده
انتروتوکسینتولیدورشدانتروتوکسیژنیکاستافیلوکوکوسآندرکهغذاییموادمصرفعلتبهاستافیلوکوکیغذاییمسمومیت

توسعهبرايجایگزینراهبردیکعنوانبهحاضرحالدر،باکتریاییزاییبیماريفاکتورهايدادنقرارهدفدهد.میرخاست،کرده
اینهدفاست.گرفتهقرارغذاییصنایعمحققانوپژوهشگرانازبسیاريتوجهموردضدمیکروبینگهدارندهموادازجدیديانواع

استافیلوکوکوسEوA،Cهاي انتروتوکسینژنیبیانورشدبر)رزماري(L.officinalisRosmarinusاسانستأثیر بررسیتحقیق
وSEA،SECترشحوباکتريرشدرشد،بازدارندهغلظتحداقلتعیینازپسمطالعهایندرباشد.می29213ATCCاورئوس

SEEروش(بهرزمارياسانسبازدارندههاي غلظتتأثیر تحتELISA(بردارينسخهبراسانستأثیر این،برعالوهشد.ارزیابی
MICغلظتدرRosاسانسشد.بررسییکمنیمهPCRازاستفادهبا)SEEوSEA،SECکدکنندههاي (ژنseeوsea،secهاي ژن

ونمودبازداريseeوsea،secهاي ژنبردارينسخهازاسانسهمچنین،داد.کاهشايمالحظهقابلمیزانبهراباکتريرشد75%
کاهشدوزبهوابستهرونددرراانتروتوکسینتولیداسانسبازدارندهتحتهاي غلظتشد.SEEوSEA،SECترشحکاهشباعث
ورشدبازداريمنظوربهطبیعینگهدارندهعنوانبهتواندمیرزمارياسانسکهکندمیپیشنهادمطالعهاینهاي دادهبنابراین دادند.
رود.بکارغذاییصنایعدررئوسوااستافیلوکوکوستوسطانتروتوکسینتولید

.)L.Rosmarinus officinalis(رزماريژنی،بیانانتروتوکسین،رئوس،وااستافیلوکوکوسکلیدي:هاي واژه

مقدمه
غذاییموادمصرفعلتبهاستافیلوکوکیغذاییمسمومیت

)SE(استافیلوکوکیانتروتوکسینچندیایکحاويآشامیدنییا
استافیلوکوکوسانتروتوکسیژنیکهاي گونهتوسطشدهتولید

استفراغ،تهوع،شاملمسمومیتم ئعالدهد.میرخاورئوس

48تا24مدتبهوبودهاسهالوشکمیپیچشیدردهاي
خودوخفیفبیمارياینکهوجودباانجامد.میطولبهساعت

مسمومیتنوعایندرمیرومرگمیزانوبودهمحدودشونده
لحاظازها،مسمومیتمهمتریناز یکیعنوانبهامااست،پایین

Su&(شودمیمحسوبجهانسراسردر،اقتصادي- بهداشتی
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1997Wong, 2000؛Rasooly,&Balaban ؛&Rosec

2002Gigaud, 2009؛.,aletHennekinne.(هاي انتروتوکسین
دیوارهدرراواگعصبروده،بهورودازپساستافیلوکوکی

سیگنالیانتقالباعثعصبیتحریکاینونمودهتحریکروده
ايرودهحرکاتافزایشنیزومغزدراستفراغعصبیمرکزبه

de Souza da&Vasconcelos؛ ,2006Vianello(گرددمی

2010,Cunha(.هاي نورونرويهاي گیرندهفعالیتشروعبا
aletHu,.(گرددمیآغازآوريتهوعفعالیتواگ،عصببرنده

توانندمیهمچنیناستافیلوکوکیهاي انتروتوکسین.)2008
هاي لنفوسیتتحریکموجبنموده،عملژنسوپرآنتیعنوانبه
Tهاي سلولتکثیروهایتوکینسآزادسازيوTشوند
)2000Rasooly,&Balaban(.SEAانتروتوکسینترینشایع

بروزعلتمهمترینوغذاییمسمومیتمواردازشدهجدا
است.رئوسوااستافیلوکوکوسازحاصلغذاییهاي مسمومیت

SEAژنرسدمینظربهوشودمیتولیدلگاریتمیفازمیانهدر
Betley&(یابدمیانتقالباکتریوفاژیکتوسطآن

1988Mekalanos, 1994؛Betley,&Borst ؛Anonymous,

ژنتوسطseaژن،sedوseb،secهاي ژنبرخالف.)7200
aletTremaine,.(شودنمیتنظیم)agr(فرعیکنندهتنظیم

1993(.SEC1باشد:میواریانتپنجدارايSEC،2SEC،
3SEC،SECوگوسفنديSECگاوي)&achBoh

1989Schlievert, 1987؛.,eletHuang(.هراینکهوجودبا
همازژنیسیتهآنتیلحاظازCنوعهاي انتروتوکسینازیک

یکدیگرباهریکبهمربوطهاي باديآنتیاماهستندمتفاوت
SEAمشابهSEEنوکلئوتیديتوالی%84دارند.متقابلواکنش

همراهشدهکروموزومواردکهمعیوبفاژیکباSEEژناست.
.)aletCouch,.1988(است

دیدگاهازبنیاديايمسئلهغذاسالمتکهآنجااز
بهتوجهباوباشدمیغذاییموادتولیدکنندگانوکنندگانمصرف
ناشیهاي ومیتممسوهاعفونتبارابطهدرمتعددمواردگزارش

استافیلوکوکیهاي توکسیناهمیتوآلودهغذاییموادمصرفاز
راهکارهاییارائهوغذاسالمتبهتوجهعمومی،بهداشتدر

بهروجامعهدرغذاییموادسالمتبیشترچههرحفظبراي
اتتأثیرارزیابیمورددراندکیمطالعاتتاکنوناست.گسترش

هامیکروارگانیسمژنیبیانبرگیاهیهاي عصارهوهااسانس
مهاربرهاترکیباینعملکردمکانیسمشناختاست.شدهانجام
زیستیکنترلبرايبدیعراهکارياورئوساستافیلوکوکوسرشد
وسنتزيهاي نگهدارندهازاستفادهبدونباکترياین

اکوسیستمدراختاللباعثهاترکیباینزیراهاست،یوتیکبآنتی
ازکهبیوتیکآنتیبهمقاومهاي سویهظهوروباکتریایی

Tassou(شوندمیاست،عمومیبهداشتدرعمدههاي نگرانی

2000.,alet 2001؛.,aletPalmer-Smith(.
L.officinalisRosmarinusخانوادهبهمتعلقگیاهی

aeLabiat.ترکیبباارتباطدرکههاییپژوهشدراست
عنوانبهپینن-آلفاشده،انجامرزمارياسانسشیمیایی

،سینئول- 8،1ترتیببهآنازپسوشدهگزارشاصلیترکیب
هايترکیبترینعمدهبورنئولوکامفورمیرسین،- بتاکامفن،
Afzali&Moghtader,(دهندمیتشکیلرارزمارياسانس

نیزمطالعاتبرخیدر.)aletJamshidi,.2009؛ 2009
etFu(استشدهگزارشاصلیترکیبعنوانبهسینئول- 8،1

2007a.,al 2007؛b,al.etFu 2001؛,al.etDebersac(.
رشدبازدارندهتحتهاي غلظتتأثیر مطالعه،ایندر
،Aهاي انتروتوکسینژنیبیاننیزورشدبررزمارياسانس

CوE29213اورئوساستافیلوکوکوسATCCمورد
گرفت.قراربررسی

روشهاومواد
رزماريگیاه

گیاهانپژوهشکدهازگیاههواییهاي سرشاخهوبرگ
شدهخشکصورتبهاستفادهزمانتاوتهیهکرجدارویی
شد.نگهداريگرم)هوايازاستفادهباشده(خشک

آنآنالیزواسانساستخراج
روشبهگیاهشدهخشکهواییهاي سرشاخهازاسانس

(بهClevengerسیستمبا)DistillationHydro(آبباتقطیر
آنالیزاسانس،تهیهازپسشد.استخراجساعت)2مدت

متصلکروماتوگرافگازدستگاهتوسطآنشیمیاییهايترکیب
ازGC/MSدستگاهشد.انجام)GC/MS(جرمینگارطیفبه

FINNIGAN2000GCTraceThermoquestنوع
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موئینهستوناز:بودعبارتآنهاي ویژگیوبوده(انگلستان)
5DBضخامتومیکرومتر250داخلیقطرومتر30طولبه

درجه265تا50دماییبرنامهبامیکرومتر،25/0داخلیالیه
گرادسانتیدرجه5/2تدریجیافزایشباهمراهوگرادسانتی

بهگرادسانتیدرجه265درستوننگهداريودقیقههردر
وگرادسانتیدرجه250تزریقاتاقکدمايدقیقه.30مدت

همچنین،بود.ml/min5/1هلیمگازجریانسرعت
انرژيبا)EI(الکترونییونیزاسیونروشبهجرمیسنجیطیف

250یونیزاسیونمنبعدمايوولتالکترون70یونیزاسیون
شد.انجامگرادسانتیدرجه

باکتریاییسویه
تحتاورئوساستافیلوکوکوسبررسی،موردباکتري

تحقیقاتانیستیتوازکهبود29213ATCCاورئوسگونه
ترشحتواناییواجد وشدتهیه)تهران(ایرانپاستور

بود.EوA،Cهاي انتروتوکسین

)MIC(رشدبازدارندهغلظتحداقلتعیین
MICکهشودمیگفتهترکیبیکازمقدارنیکمتربه

ازپسراسمیارگانکیرشدی توجهقابلطوربهتواندمی
با ساعت20تا16(مشخصونیانکوباسدورهکیگذشت

روشازمطالعهایندر.کندمهار)يباکترگونهبهتوجه
NCCLSدستورالعملبراساسودایلوشنمیکروول

اسانسرشدبازدارندهغلظتحداقلتعیینبراي) 2000(
برايشد.استفادهاورئوساستافیلوکوکوسعلیهبررزماري

SoyTryptoseمحیطدراسانسمختلف(مقادیرغلظتهر

Broth)TSB(پخشبراي سولفوکسایدمتیلدي%5حاوي
گرفتهنظردرتکرارسهمحیط)دراسانسیکنواختشدن
.)aletDehkordi-Saei,.2010(شد

رشدمنحنی
درجــه35دراورئــوسلوکوکوسیاسـتاف رشــدمنحنـی 

بررسـی براي،MICتحتهاي غلظتتأثیر تحتگرادسانتی
گذشـت طـی جـذب میزانوزندههاي سلولتعداددرتغییر

بـود. CFU/ml510×1بـاکتري تلقیحدوزآمد.دستبزمان
ـ ناسـانس بـدون اورئـوس لوکوکوسیاستافحاويمحیط زی

بـراي بـاکتري رشـد شـد. ي گـذار گرمخانـه کنترلعنوانبه
کشـت هرازلیترمیلی1گرفت.قراربررسیتحتساعت6

بـه nm600درجـذب قرائـت براياستریلشرایطدرمایع
,Aquarius،(انگلســــتاناســــپکتروفتومتردســــتگاه

CecilInstruments(دقیقـه 30هرجذبقرائتشد.منتقل
منحنـی آوردندسـت ببـراي آمـده بدستهاي دادهوتعیین
شد.ثبتنموداریکدررشد

انتروتوکسینتولیدبررسی
دراورئـوس اسـتافیلوکوکوس توسطانتروتوکسینتولید

ــاورت ــتمج ــاي غلظ ــتوMICه ــانسMICتح دراس
ارزیابیموردکشتازپسساعت18گرادسانتیدرجه35

ـ منظوربهگرفت.قرار ـ کازانتروتوکسـین، تولیـد ی بررس تی
ـ کـه ،SETRIDASCREENکیفی چیسـاندو آزمـون کی

EوA ،B ،C ،Dهـاي انتروتوکسـین ي برای منواسیای میآنز

قـدرت .شـد اسـتفاده باشـد، مـی اورئـوس استافیلوکوکوس
هـر درانتروتوکسـین نانوگرم2/0-7/0تیکنیاتشخیص

ـ کاینعملاساساست.نمونهسوسپانسیونتریلیلیم بـر تی
انتروتوکسـین وجـود است.ي بادیآنت-ژنیآنتواکنشي مبنا
ــهدر ــانمون ــهیی ه ــذبک ــورج ــاي ن ــولدرآنه ــوجط م

وی منفباشد،valueoff-Cutمیزانازترینیپانانومتر450
مثبـت باشد،valueoff-Cutازباالترایبرابرکهصورتیدر
بــامطــابقآزمــونایــنمراحــلشــود.مــیگرفتــهنظـر در

شد.انجامکیتسازندهتوسطشدهارائهدستورالعمل

RNAسازيخالصواستخراج

Roche(Tripure، (آلمانمحلولازمطالعهایندر

ReagentIsolatingاستخراجبرايRNAشداستفاده.

باگذاريگرمخانهساعت18ازبعدباکتریاییسوسپانسیون
گرادسانتیدرجه4دمايدردقیقه15مدتبهg12000دور
براي),220RMikroHettich(داریخچالسانتریفوژدر

ریختهدورروییمایعوسانتریفوژباکتريپلتآوردندستب
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...LRosmarinus officinalis.بررسی تأثیر اسانس 804

1×710هرازايبهلیترمیلی(یکTripureمحلولسپسشد.
+25تا+15دروافزودهسلولی)سوسپانسیوندرسلول
دقیقه1-5مدتبهمحیط)(دمايگرادسانتیدرجه

تجزیهنوکلئوپروتئینیهاي مجموعهتاشدگذاريگرمخانه
Tripure،2/0محلوللیترمیلییکهرازايبهشوند.
ثانیه15مدتبهوافزوده)Merck، (آلمانکلروفرملیترمیلی

+15دردقیقه15مدتبهمیکروتیوبشد.دادهتکانبشدت
شد.گذاريگرمخانهمحیط)(دمايگرادسانتیدرجه+25تا

حداکثردورباهالولهفاز،سهبهمحلولجداسازيبراي
g12000گرادسانتیدرجه2-8دردقیقه15مدتبه

سمپلرازاستفادهباRNAییروفازازشدند.سانتریفوژ
شد.منتقلسانتریفوژقابلمیکروتیوبیکبهوجداسازي

درموجوداحتمالیDNAتجزیهبرايRNAپلت
دستور(مطابقشدتیمار)IDnase)Qiagenبامیکروتیوب

حجمتاآمدهبدستسوسپانسیونکیت).سازنده
باشدهتیمارDnase/Rnaseفاقدآببامیکرولیتر30

DEPCشدرقیقپیروکربنات)اتیل(دي.

cDNAسنتز

موسوم)annealing(اتصالمرحلهبهکهاولمرحلهدر
نوکلئازفاقدمیکروتیوببهکیتپروتکلمطابقزیرمواد،است
میزانکهRNAالگوينونامر،پرایمرمیکرولیتریک؛شدمنتقل

داشت،نمونههربرايRNAسوسپانسیونغلظتبهبستگیآن
freeDnase/RnaseآبوinhibitorRnaseمیکرولیتریک

درورساندهمیکرولیتر10بهرا نهاییحجمآنوسیلهبهکه
ازپسشد.دادهحرارتدقیقه5مدتبهگرادسانتیدرجه65

حاويظرفبهسرعتهبهامیکروتیوبزمانمدتاینگذشت
شدند.خنکومنتقلیخ

باالمخلوطبه،extensionعنوانتحتدوم،مرحلهدر
،dNTPمخلوطمیکرولیتریک،RT10xبافرمیکرولیتر2
RTآنزیممیکرولیتریکتیوتریتول)،(ديDTTمیکرولیتر2

آبازاستفادهبامیکروتیوبهرنهاییحجمواضافه
freeDnase/Rnaseورتکسورساندهمیکرولیتر20به

)spinshort(.درجه25دردقیقه5هامیکروتیوبشد

بعد برايوگرادسانتیدرجه55دردقیقه20وگرادسانتی
درجه75دمايدردقیقه15واکنششدنغیرفعال

برايآمدهبدستcDNAهاي نمونهگرفتند.قرارگرادسانتی
باندهايوشدبردهآگارزژلرويعملصحتبررسی
شد.ارزیابیشدهتشکیل

PCRTimeRealانجام

TimeRealشـد. انجـام μl20حجمدرPCRواکنش

PCRــراي ــتجويب ــاي ژنجس ــاSEEوSEA،SECه ب
ــتفاده ــولازاس GreenSYBRPower)Appliedمحل

USABiosystems,(شـده تهیـه مـیکس مسـتر .شدانجام
Qiu()1(جدولreverseμl1وforwardپرایمرهايشامل

2010.,alet 2009؛.,aletFischer(الگــويcDNA

ــت ــایی(غلظ ــترمیکسng/μl10،(μl10نه Powerمس

GreenSYBRیـک درواکـنش بـود. نوکلئـاز فاقدآبو
DetectionSequence7,500PRISMABIترموسایکلر

System)Courtaboeuf,Biosystems,Applied

France(صورتبهواکنشحرارتیچرخهشرایطشد.انجام
چرخـه 40دقیقـه، 10مدتبهCº95دردورهیکبود:زیر
آنـالیز دقیقه.1مدتبهCº60وثانیه15مدتبهCº95در

هــاي ژنبیــان.انجــام شــدتکــرارســهدرهــانمونــهکلیــه
عنـوان بـه rRNA16Sژنبیـان برابـر درهـا انتروتوکسـین 

بـا هاژننسبیبیانسطحشد.سازينرمالداخلیاستاندارد
درژنهـر بیـان مقایسـه طریقاز،ΔΔCtروشازاستفاده
بـاکتري درژنهمـان بیـان بـا واسانسمعرضدرباکتري
.شدتعییناسانس)فاقدمحیطدریافته(رشدکنترل

آماريتجزیه و تحلیل
SPSSافزار هاي تجربی با استفاده از نرمداده مورد 22.0

صورت ها بهتجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده
ها دادهانحراف معیار نشان داده شد. اختالف میان ±میانگین

تعیین و test-independent Student tبا استفاده از آزمون 
05/0<p.از لحاظ آماري قابل مالحظه تلقی شد
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EوA،Cهاي انتروتوکسینيهاژنبیانارزیابیبراياستفادهموردپرایمرهاي-1جدول

منبع(bp)طول(’3’5)) 5توالیپرایمرنام
SEA-FATGGTGCTTATTATGGTTATC

120Qiu et al., 2010
SEA-RCGTTTCCAAAGGTACTGTATT

SEC-FTTTTTGGCACATGATTTAATTT
257Fischer et al., 2009

SEC-RCAACCGTTTTATTGTCGTTG

SEE-FCAGTACCTATAGATAAAGTTAAAACAAG
178Su & Wong, 1997

SEE-RTAACTTACCGTGGACCCTTC

16s rRNA-FGCTGCCCTTTGTATTGTC
287Qiu et al., 2010

16s rRNA-RAGATGTTGGGTTAAGTCCC

agrA-FTGATAATCCTTATGAGGTGCTT
274Qiu et al., 2010

agrA-RCACTGTGACTCGTAACGAAAA

نتایج
گیـاه شـده خشـک هـوایی هـاي  بخشاسانسبازده
هـاي ترکیـب بود.(حجمی/وزنی)%83/2معادلرزماري
جرمـی طیفوبازداريشاخصمقایسهطریقازاسانس

etRecsei(متـون درشدهمنتشرهاي دادهباترکیبهر

1986.,al 2001؛Adams,(کتابخانـه درمرجـع طیفو
گردید.تعیین)0/2نسخه،MSNIST(کتابخانهايرایانه
شـامل رزمارياسانساصلیترکیبحاضر،نتایجمطابق
)،%5/7(کــامفن)،%9/9(وربنــون)،%8/42(پیــنن- آلفـا 
میریسین- بتا)،%8/4(اکتانون- 3)،%81/5(سینئول- 8،1

باشد.می)%13/3(سیمین- پاراو)66/3%(
اسـتافیلوکوکوس بـراي رزمـاري اسانسMICمقدار
ــوس ــادل29213ATCCاورئ ــتب%4/0مع ــد.دس آم

درشـده کشتاورئوساستافیلوکوکوسرشدهاي منحنی
ــت ــاي غلظ ــته ــدهتح ــانسبازدارن ــه35دراس درج

رزمـاري اسانساست.شدهآورده1شکلدرگرادسانتی
بـر ايمالحظـه قابـل تأثیر MIC×50%و%25سطحدر

بـاکتري کشـت درنداشت.اورئوساستافیلوکوکوسرشد
رشدسرعت،MIC×75%غلظتدراسانسمجاورتدر
گذشـت ازپـس ویافتکاهشايمالحظهقابلمیزانبه

600ODاسـانس، بـا تیمـار دقیقه360و30،180،270

کنتـرل %4/66و6/35،8/61،9/66ترتیـب بههانمونه
بود.

کنندگیممانعتاثربررسیبرايELISAآزموننتایج
انتروتوکسینتولیدبررزمارياسانسمختلفهاي غلظت

درگـراد سـانتی درجـه 35دراورئـوس استافیلوکوکوس
بـا تیمارکهدهدمینشاننتایجاست.شدهآورده2جدول
،Aهـاي  انتروتوکسینتولیدکاهشباعثرزمارياسانس

CوEرونــدوشــدهاورئــوساســتافیلوکوکوستوســط
غلظــتمطالعــه،ایــندراســت.دوزبــهوابســتهکــاهش

MIC×25%ــیچ ــأثیر هـ ــدهتـ ــرايبازدارنـ ــدبـ تولیـ
غلظـت افـزایش بـا نداشت.EوA،Cهاي انتروتوکسین

بازدارنـدگی تـأثیر  MIC×75%وMIC×50%بهاسانس
،Aهاي انتروتوکسینتولیدبر)p>05/0(ايمالحظهقابل

CوEغلظـت وشـد مشـاهده کنترلنمونهبامقایسهدر
MIC75%طوربهراانتروتوکسینتولیددماایندراسانس
.)p>05/0(کرد مهارکامل

ELISAدر آزمون رزمارياسانس با توجه به اینکه 

را SEEو SEA ،SECاي تولید به میزان قابل مالحظه
استافیلوکوکوس اورئوس کاهش داد، در این مطالعه توسط 

موجب کاهشتواند اسانس میفرض بر این شد که 
در استافیلوکوکوس seeو sea ،secهاي ژنبردارينسخه
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ارزیابی برايی کمPCR-RTرواز اینگردد. اورئوس
انجام شد. از seeو sea ،secهاي سطح بیان نسبی ژن

agrAها توسط سیستم دو جزئی آنجا که بیان این ژن

,.(شود کنترل می 2007et alOussalah(،بردارينسخه
agrA نیز مورد بررسی قرار گرفت. روند کاهشی وابسته

در agrAو sea ،sec ،seeبرداريبه دوز در سطح نسخه

استافیلوکوکوس اورئوس طی تیمار با اسانس مشاهده شد 
مثال، در کشت باکتري در مجاورت عنوانبه). 2(شکل 
، sea ،secبردارياسانس، سطح نسخهMIC×75%غلظت 

see وagrAبرابر 84/8و 47/8، 6/7، 2/8ترتیب به
.)0.05p>(نسبت به کنترل کاهش یافت 

ATCCاورئوساستافیلوکوکوس منحنی رشد -1شکل  گراددرجه سانتی35در 29213
حداقل غلظت بازدارنده .)p>05/0باشد (سه تکرار می، اعداد گزارش شده حاصل میانگین MIC×75%):●(،MIC×50%):▲(، MIC×25%):♦(کنترل، ):■(
ATCCاورئوسدر این مطالعه براي باکتري استافیلوکوکوس رزمارياسانس )MIC(رشد  .بدست آمده است%4/0معادل 29213

ATCCاورئوساستافیلوکوکوستوسطنیانتروتوکسدیتولجینتا-2جدول 29213

رزمارياسانسمختلفهاي غلظتمجاورتدر
Eانتروتوکسین Cانتروتوکسین Aانتروتوکسین غلظت اسانس

++++++++++اسانس)(فاقدکنترل
MIC25%+++
MIC50%±±±

MIC75%---
MIC---

ATCCاورئوساستافیلوکوکوسباکتريبرايمطالعهایندررزمارياسانس)MIC(رشدبازدارندهغلظتحداقل:* آمد.دستب%4/0معادل29213
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(د)agrAو(ج)see(ب)،sec(الف)،seaنسبیبیان-2شکل
رزمارياسانسبازدارندهتحتهاي غلظتمجاورتدراورئوساستافیلوکوکوسدر

بحث
است.سینئول- 8،1رزمارياسانسهايترکیبمهمتریناز

Asanovaترکیباینکهدادندنشان)2003(همکارانو
اینستاممکنوداردباالییبسیارسیتوتوکسیسیتیفعالیت
عهدهبراسانساینسیتوتوکسیسیتیدررااصلینقشترکیب
قويبسیارتوکسیکتأثیر سینئول- 8،1همچنین،.باشدداشته

aletAsanova,.(استدادهنشانیوکاریوتیهاي سلولبر

.)1997Reichmuth,&Ofori-Obeng؛ 2003
برابردررزمارياسانسفعالیتمطالعه،ایندر

اسانس،رواز اینشد؛دادهنشاناورئوساستافیلوکوکوس
تهیهبراياولیهمنبعیکعنوانبهتواندمیرزماري
رشدازبازداريبرايطبیعیمیکروبیضدهايترکیب

توسطنیزمشابهینتایجرود.بکاراورئوساستافیلوکوکوس
Palmer-Smithفعالیتکهآمدبدست)2004(همکارانو

میخک،هاي اسانسبازدارندههاي غلظتمالحظهقابل
وAانتروتوکسینتولیدکاهشدرراخورودارچین

داد.مینشاناورئوساستافیلوکوکوستوسطتوکسین- آلفا
تأثیر بررسیبهکه)2010(همکارانوQiuمطالعهدر
بیانبر):64µg/mlMIC(تیمولبازدارندهتحتهاي غلظت

درهمولیزین- آلفاوSEBوSEAانتروتوکسیندوژنی
کهدادنشاننتایجپرداختند،اورئوساستافیلوکوکوس

همولیزین،-آلفاتولیدتیمولبازدارندهتحتهاي غلظت
SEAوSEBاورئوساستافیلوکوکوسهاي سویهدررا

MIC50%تحتباکتريکشتمثال،عنوانبهدهد.میکاهش
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راagrAوhla،sea،sebژنیبیانوبردارينسخهسطح
کنترلبهنسبتبرابر2/7و2/10،6/8،2/5ترتیببه

خصوصدرتحقیقایننتایج.دهدمیکاهش)تیمول(فاقد
و همکاران QiuمطالعهنتایجباagrAوseaژنیبیان

دارد.مطابقت) 2010(
تأثیر که)1020(همکارانوParsaeimehrمطالعهنتایج

(درBoiss.multifloraZatariaاسانسمختلفهاي غلظت
- µg/ml25/0(نیسین)،%015/0،%005/0،%0مقادیر
)SEC(Cانتروتوکسینتولیداي برراآنهاترکیبو)0125/0%

اورئوساستافیلوکوکوستوسطتوکسین)- α(همولیزین- αو
دراسانسهاي غلظتکهدادنشان،دادندقراربررسیمورد

تولیدازايمالحظهقابلمیزانبه%005/0و%015/0مقادیر
SECتولیددرعمدهکاهشعلتبههمولیزوα -توکسین

تأثیر بارابطهدرحاضرمطالعهنتایجباکهکندمیجلوگیري
دارد.مطابقتانتروتوکسینتولیدکاهشبراسانس

باکتریاییزايبیماريفاکتورهايدادنقرارهدف
عنوانبهحاضرحالدر)…وهاهمولیزینها،(انتروتوکسین

موادازجدیديانواعتوسعهبرايجایگزینراهبردیک
وپژوهشگرانازبسیاريتوجهموردضدمیکروبینگهدارنده

etParsaeimehr(استگرفتهقرارغذاییصنایعمحققان

2010.,al 2008؛Escaich,(.استافیلوکوکوسپاتوژنیسیته
استمثبتگرمهاي باکتريازدیگربسیاريمشابهاورئوس

سلولیخارجویروالنسفاکتورهايتولیدبهآنشدتو
نگهدارندههايترکیبعملکردنهایت،دردارد.بستگیمتعدد

بلکهکشیباکتريیارشدبازدارندگیفعالیتتوسطتنهانه
تعیینویروالنسفاکتورهايآزادسازيبرآنهاتأثیر توسط

.)aletCegelski,.2008(شودمی
هاي غلظتدرویژهبهنگهدارنده،هايترکیبازبسیاري

استافیلوکوکوسدراگزوتوکسینترشحبازدارنده،تحت
سنتزهاي بازدارندهدهند.میقرارتأثیر تحترااورئوس
توجهیقابلمیزانبهبازدارندهتحتهاي غلظتدرپروتئین،

،SEAهمولیزین،-آلفا(مانندویروالنسفاکتورهايتولیداز
SEBپروتئینوA(بازدارياورئوساستافیلوکوکوسدر

.)aletHerbert,.2001؛ aletKoszczol,.2006(کنندمی

دیوارهبرکهباکتریوسایدالهاي بیوتیکآنتیمقابل،در
هاانتروتوکسینهمولیزین،- آلفاتولید،گذارندمیتأثیرسلولی

کاهشهااگزوپروتئینسنتزبرتأثیر طریقازراTSST-1و
همچنین،.)aletBernardo,2004(کنندمیمتوقفیاداده

(مانندگیاهیهايترکیببرخیکهاستشدهثابت
اسانس(مانندهااسانسوگاالت)کاتچیناپیاولئوروپئین،

سنتزبازدارندهتحتهاي غلظتدردارچین)ومیخکخور،
aletShah,.(دهندمیقرارتأثیر تحتراهااگزوتوکسین

.)aletTranter.,1993؛ aletStevens,.2007؛ 2008
مواددرشدهتولیداستافیلوکوکیهاي انتروتوکسین

انواعاز،ندشومیغذاییمسمومیتبروزموجبکهغذایی
آنهاژنیبیانوبودهحرارتبهمقاومهاي انتروتوکسین

saeوagr،sarمانندکنندهتنظیمهاي ژنازايشبکهتوسط

پیشینمطالعات.)aletGoerke,.2001(شودمیتنظیم
عواملبازدارندهتحتهاي غلظتکهانددادهنشان
محصوالتازبیشتريتعدادیایکترجمهدرمیکروبیضد
اختاللاورئوساستافیلوکوکوسدرکنندهتنظیمهاي ژن

کدکنندههاي ژنبردارينسخهبنابراینکرده،ایجاد
aletKuroda,.(دهندمیقرارتأثیر تحترااگزوپروتئین

بررسیبرايیکمنیمهPCR-RTازمطالعه،ایندر.)2007
استافیلوکوکوسagrژنبیانبررزمارياسانستأثیر 

میزانبهاسانسکهدادنشاننتایجشد.استفادهاورئوس
کند.میجلوگیريagrAرونویسیازايمالحظهقابل

فاکتورهايتولیدکاهشکهرودمیتصوربنابراین،
بهحدوديتامطالعه،ایندرشدهمشاهدهویروالنس

هايترکیبتوسطagrجزئیدوسیستمعملکردبازداري
است.مربوطاسانسثرؤم

وبردارينسخهآنالیزهايازاستفادهباحاضر،مطالعهدر
اسانسبازدارندهتحتهاي غلظتکهشددادهنشانژنیبیان

استافیلوکوکوسدرراSEEوSEA،SECترشحرزماري
نتایجایندهند.میکاهشدوزبهوابستهرونددراورئوس

درنگهدارندهعنوانبهتواندمیرزمارياسانسکهدهدمینشان
اورئوساستافیلوکوکوسرشدبازداريبرايغذاییمحصوالت

مقاومتوقوعافزایشبهتوجهبابنابراین رود.بکار

Archive of SID

www.SID.ir



5809، شماره31تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد دوماهنامه

متنوعوجدیدمیکروبیضدعواملیافتنبهنیازبیوتیکی،آنتی
شود.میاحساسدارووغذاصنعتدر

بالقوهتواناییازحکایتپژوهشاینازحاصلنتایج
تولیدکاهشودارد رشدبازداريدررزمارياسانس

یکعنوانبهاستفادهبراياسانستوانمنديوانتروتوکسین
.باشدمیسبزطبیعیغذایینگهدارنده
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Abstract
Staphylococcal food poisoning is resulted from the consumption of a food in which

enterotoxigenic staphylococci have grown and produced toxins. Targeting bacterial virulence
factors is now gaining interest as an alternative strategy to develop new types of antimicrobial
preservatives. The purpose of this study was to determine the effect of R. officianalis L. (Ros)
essential oil (EO) on growth and gene expression of enterotoxins A, C, and E in Staphylococcus
aureus ATCC 29213. In this study, after determining the minimum inhibitory concentration, the
growth and secretion of SEA, SEC, and SEE (detected by ELISA method) by S. aureus treated
with graded subinhibitory concentrations of EO was evaluated. In addition, the influence of the
EO on the transcription of sea, sec and see (the genes encoding SEA, SEC and SEE,
respectively) was analyzed by quantitative RT-PCR. Ros EO at a concentration of 75% MIC,
significantly, reduced the growth of S. aureus. EO inhibited the transcription of sea, sec and see
in S. aureus, in a dose-dependent manner, resulting in a reduction of SEA, SEC and SEE
secretion. These data suggest that the Ros EO may be useful as a natural preservative against the
growth and enterotoxin production of S.aureus in food industry.
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