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Objective Zataria is one of the native plants of Iran which is widely used for the treatment of diseases 
among Iranians. In this study, we investigated the antimicrobial effects of Zataria essential oil on the skin 
bacteria in rats.
Methods Bacterial strains were isolated from the skin of 6 wistar rats and the antimicrobial effects of 
Zataria essential oil were evaluated by disk diffusion and microbroth dilution methods. In-vivo tests were 
performed to evaluate the antimicrobial effect of the essential oil by microbial culture as well as allergy 
tests on the skin of experimental rats compared to controls.
Results Three bacterial strains were isolated from the skin of rats identified as Staphylococcus aureus, 
Corynebacterium and Staphylococcus epidermidis. Minimum Growth Inhibitory Concentration (MIC) and 
Minimum Bactericidal Concentration (MBC) for the two strains of Staphylococcus aureus and Corynebac-
terium were obtained 0.39 and 0.78 mg/ml, while for Staphylococcus epidermidis, they were 0.195 and 
0.39 mg/ml, respectively. In-vivo test results showed the antibacterial effect of the essential oil on the skin 
bacteria and no inflammatory effects were observed under the allergy test.
Conclusion Zataria essential oil has antimicrobial effects on the skin infections in lower concentrations. 
The use of this essential oil as an antiseptic and preservative in cosmetics is recommended instead of 
chemical preservatives that generally have skin side effects.
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A B S T R A C T

Extended Abstract

1. Introduction

n cosmetics, preservatives such as parabens, 
benzyl alcohol, salicylic acid, alcohol ste-
rols and formaldehyde are used to inhibit the 
growth of bacteria and fungi. Microbial con-
tamination may be present in non-standard 
cosmetics from the beginning and may be 

transmitted to the consumer during production and pack-

I
aging or during consumption and improper storage. The 
percentage of preservatives in the final product is usually 
between 0.01% and 5%. These chemicals can cause glan-
dular and hormonal disorders.  With the continuation of 
consumption, the possibility of their carcinogenicity also 
increases. Recent studies have emphasized the low effi-
cacy of these substances. In this regard, the investigation 
for herbal ingredients as a preservative in cosmetics has re-
cently become a priority. Zataria is one of the native plants 
of Iran and its consumption for treatment of diseases is 
common among Iranians. In this study, the effect of Zataria 
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essential oil on skin bacteria was evaluated to examine its 
applicability to cosmetics.

2. Materials and Methods

In this study, 6 adult Wistar rats were used. The rats were 
first temporarily anesthetized by chloroform and then were 
given an intraperitoneal injection of Ketamine/Xylazine 
(2:1 dose ratio) to increase the anesthesia time proportional 
to their weight. The hair on the back of the rats was shaved 
and disinfected after anesthesia. This place was contaminat-
ed with three isolated bacteria including corynebacterium, 
staphylococcus epidermidis and staphylococcus aureus using 
a sterile swab with 0.5 McFarland standard concentration. In 
the three tested rats, 120 minutes after the skin was impreg-
nated with the three bacteria, the essential oil with Minimum 
Bactericidal Concentration (MBC) was sprayed to the mi-
crobial site. After 60 minutes, the spraying was repeated. At 
the end, 60 minutes after the second time of spraying, the 
skin of experimental rats impregnated with the microbe and 
treated with the essential oil, was sampled and cultured on 
the nutrient agar medium. Then, the colonies that had grown 
in this medium were laminated and compared with the lams 
of the previous stage. Moreover, after 30, 60 and 90 minutes 
of spraying the essential oil on the skin of rats in the experi-
mental group, their skin reactions were examined.

Bacterial strains were isolated from the skin and the an-
timicrobial effects of Zataria essential oil were evaluated 
by disc diffusion and microbroth dilution methods. For 
isolation and identification of skin bacteria, the back of the 
rat’s hand was washed with soap and dried. A sterile swab 
moistened with distilled water was applied to the back of 
the hand, and grass cultivation was performed on the Muel-
ler-Hinton Agar. By conventional microbiological methods 
including cultivation in different mediums and colonial and 
staining studies, isolated bacteria were identified. For disk 
diffusion method, blank discs were placed at appropriate dis-
tances on the cultured medium and 20 μl of diluted Zataria 
essential oil was poured on each disc. 

After 24 hours of incubation, the diameters of the zone 
of inhibitions were measured. Minimum Inhibitory Con-
centration (MIC) was determined in sterile 96-well micro-
plates. First, 100 μl of culture media containing bacteria 
were poured into the all wells. Then, 100 μl of antimicrobial 
solution was added to the first well. From the second to the 
third well until the tenth well, 100 μl of solution was trans-
ferred each time. Next, 100 μl of pure microbial suspension 
was added to the 11th well and 100 μl of the antimicrobial 
solution to the 12th well. The turbidity which indicates the 
growth or non-growth of the bacterium, was measured by 
a microplate (Synergy HTX, BioTek Instruments, China) at 

a wavelength of 545 nm for all three bacteria. The concen-
tration of the last non-growth well was recorded as MIC. 
The well concentrations were arranged in descending or-
der, from 50 to 0.097 μl/ml. In-Vivo experiments were per-
formed to evaluate the antimicrobial properties of microbial 
culture and its allergenicity on the skin of 6 rats compared 
with control mice. 

3. Results

Three bacteria isolated from the skin were identified as 
staphylococcus aureus, corynebacterium, and staphylococ-
cus epidermidis. The MIC and MBC for the two strains 
of Staphylococcus aureus and Corynebacterium were ob-
tained 0.39 and 0.78 mg/ml, respectively and for Staphylo-
coccus epidermidis, they were 0.195 and 0.39 mg /ml. The 
results of the MicroBroth dilution showed that Zataria es-
sential oil in very low concentrations was able to inhibit the 
growth of all three bacteria. It should be noted that Staphy-
lococcus aureus and Corynebacterium had higher MIC than 
Staphylococcus epidermidis. This means that the essential 
oil has inhibited the growth of Staphylococcus epidermidis 
with greater strength and speed. In-vivo test results showed 
the antibacterial effect of Zataria essential oil on the skin 
of rats, and no allergic effects were observed in the allergy 
assessment. In cultures of samples taken from the skin of 
control rats, all three bacteria grew during culture, but in 
the cultures of samples taken from the skin of experimen-
tal rats, none of them grew, which indicates that they were 
killed by Zataria essential oil. After 30, 60 and 90 minutes 
of treatment with Zataria essential oil, no allergic reaction 
caused by sensitivity to this essential oil was observed in 
the skin of experimental rats. 

4. Conclusion

The Zataria essential oil in low concentrations has long-
term antimicrobial effects on the infectious bacteria.
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هدف آویشن یكی از گیاهان بومی ایران است كه مصرف آن جهت درمان گیاهی بیماری ها، در بین ایرانیان رواج دارد. در این تحقیق اثرات 
ضدمیكروبی اسانس آویشن شیرازی بر روی باكتری های پوست بررسی شده است.

مواد و روش ها سویه های باكتریایی از پوست جدا شدند و اثرات ضدمیكروبی اسانس آویشن شیرازی با روش های انتشار دیسک و 
میكروپلیت دایلوشن روی آن ها ارزیابی شد. آزمایشات درون تنی جهت ارزیابی خواص ضدمیكروبی با كشت میكروبی و نیز ارزیابی 

آلرژی زایی روی پوست شش موش رت، در مقایسه با موش های گروه كنترل انجام شد.

استافیلوكوكوس  و  باكتریوم  كورینه  اورئوس،  استافیلوكوكوس  عنوان  به  و  شدند  جدا  پوست  از  باكتری  سویه  سه  یافته ها 
سویه   دو  برای   )MBC( غلظت كشندگی  و حداقل   )MIC( رشد  از  بازدارندگی  غلظت  شناسایی شدند. حداقل  اپیدرمایدیس 
استافیلوكوكوس اورئوس و كورینه باكتریوم به ترتیب ۰/۳۹ و ۰/۷۸ میلی گرم بر میلی لیتر و برای استافیلوكوكوس اپیدرمایدیس 
به ترتیب ۰/1۹5 و ۰/۳۹ میلی گرم بر میلی لیتر به دست آمد. آزمایشات درون تنی، نمایانگر تأثیر آنتی باكتریال اسانس روی 

پوست رت ها بود و در تست آلرژی، هیچ گونه اثر التهابی مشاهده نشد.

نتیجه گیری نتایج این مطالعه، حاكی از اثرات كشندگی اسانس آویشن شیرازی در غلظت های پایین روی باكتری های عفونت زای پوست 
بود. استفاده از این اسانس، به عنوان یک عامل آنتی سپتیک و نیز نگهدارنده در كرم های آرایشی به جای نگهدارنده های شیمیایی كه عمومًا 

دارای عوارض پوستی هستند، توصیه می شود.

کلیدواژه ها: 
اسانس آویشن، مواد 
آرایشی، باکتری های 
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مقدمه

با ظهور عوارض جانبی آنتی بیوتیک ها و بروز پدیده مقاومت دارویی 
در میكروارگانیسم ها، توجه دانشمندان و محققین به گیاه درمانی 
و مواد مؤثر در گیاهان دارویی معطوف شده است.آویشن شیرازی 
بومی كشورهای جنوب غربی آسیا مانند ایران،  افغانستان، پاكستان 

و از گروه گیاهان گل دار و از خانواده المیناسه است.

و  تیمول  شیرازی،  آویشن  خشک  گیاه  اصلی  تركیبات 
تیمول،  از  عبارت اند  تازه  گیاه  اصلی  اجزای  و  بوده  كارواكرول 
آلفا  ترپینن،  گاما  و  لینالول  سیمن،  ـ  پ  سیمن،  كارواكرول، 
پینن، اكتانن، بتا میرسن، اكتانل، لیمونن، سینئول، بورنئول و 
آلفا ترپینئول كه مقادیر آن ها بر اساس فصل برداشت، سن گیاه، 
خاک، شرایط اقلیمی، منطقه جغرافیایی، شیوه خشک كردن گیاه 
و شیوه اسانس گیری متفاوت است. از خواص گیاه آویشن می توان 
و  هیداتید  ضد كیست  ضد التهاب،  ضد حساسیت،  ضد قارچ،  به 
لیشمانیا تروپیكا و محافظ سیستم عصبی بودن، اشاره كرد. پماد 

حاصل از اسانس آویشن در ترمیم و بهبود برخی بیماری های 
جلدی مخصوصًا زونا، اثری مفید دارد [1-۳].

لوازم آرایشی اغلب در معرض آلودگی های باكتریایی بوده و 
انتقال عوامل بیماری زا از این طریق، از مسائل بهداشتی مورد 
توجه متخصصین است. با توجه به استاندارد نبودن و استفاده 
عفونـت  و  آلودگی  انتقـال  احتمال  آرایشی،  لوازم  از  گسترده 
همواره از خطرات استفاده از این مواد محسوب می شود [5 ،4]. 

آرایشی  مواد  درون  ابتدا  از  است  ممكن  میكروبی  آلودگی 
غیراستاندارد باشد و در زمان تولید و بسته بندی یا حین مصرف 
و عدم نگهـداری صـحیح، این مواد آلوده شوند و آلودگی را به 

مصرف كننده منتقل كنند [6-۸].

در مواد آرایشی از مواد نگهدارنده از قبیل پارابن، بنزیل الكل، 
سالیسیلیک اسید، ستو استئاریل الكل و فرمالدهید جهت مهار 
رشد باكتری ها و قارچ ها استفاده می شود. درصد مواد نگهدارنده 
در محصول نهایی معمواًل بین ۰/۰1 تا 5 درصد است. این مواد 

1. گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
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شوند.  هورمونی  و  غددی  اختالالت  باعث  می توانند  شیمیایی 
ضمن اینكه با تداوم مصرف امكان سرطان زایی آن ها نیز مطرح 
است. تحقیقات اخیر بر كارایی اندک این مواد تأكید دارند [۹، 
1۰]؛ بنابراین اخیراً جست وجو جهت برای یافتن گیاهی به عنوان 
نگهدارنده در مواد آرایشی اولویت پیدا كرده است. در این تحقیق، 
اثر اسانس آویشن بر باكتری های پوست با هدف استفاده در مواد 

آرایشی مورد ارزیابی قرار گرفته است. 

مواد و روش ها

تهیه گیاه و اسانس گیری

گیاه آویشن شیرازی از مزرعه گیاهان دارویی تهیه شد. گیاه 
با آب مقطر شست وشو شد و در دمای ۲6-۳۰ درجه سانتی گراد 
در سایه خشک شد. نام علمی گیاه، اسم جنس و گونه آن توسط 
در  اسانس گیری  شد.  تأیید  صورت  دارویی  گیاهان  هرباریوم 

دستگاه كلونجر و به نسبت 5۰ گرم در نیم لیتر، انجام شد.

جداسازی و شناسایی باکتری های پوست

پشت دست با صابون شسته و خشک شد. یک سوآب استریل 
كه با آب مقطر مرطوب شده بود به پشت دست كشیده و روی 
محیط كشت مولر هینتون آگار، كشت چمنی داده شد. با كمک 
روش هایی معمول شناسی ماكروسكوپی و میكروسكوپی شامل 
رنگ آمیزی،  و  كلنی  بررسی  مختلف،  محیط های  در  كشت 

باكتری های جدا شده در حد جنس و گونه شناسایی شدند.

روش انتشار دیسک

سوپانسیون باكتری تازه باغلظت 1۰۸ ×1/5 معادل رقت نیم 
مک فارلند تهیه و روی محیط كشت مولرهینتون آگار كشت  
چمنی انجام شد. دیسک های بالنک در فاصله های مناسب روی 
و روی هر دیسک ۲۰ میكرولیتر  قرارداده شده  محیط كشت 
اسانس رقیق شده آویشن به میزان دو میكرولیتر اسانس خالص 
ریخته شد. پس از ۲4 ساعت گرمخانه گذاری در ۳۷ درجه، قطر 

هاله های اطراف دیسک ها اندازه گیری شد.

تعیین حداقل غلظت مهارکننده

با كمک روش میكروپلیت دایلوشن، حداقل غلظت مهاركننده1 
شد.  تعیین  استریل  خانه   ۹6 میكروپلیت های  از  استفاده  با 
 ۹6 تمامی  درون  براث  هینتون  مولر  كشت  محیط  از  ابتدا 
چاهک میكروپلیت به میزان 1۰۰ میكرولیتر ریخته شد. پس 
از آن 1۰۰ میكرولیتر محلول ضدمیكروبی به اولین چاهک هر 
ردیف به میزان اضافه شد. از چاهک دوم به سوم تا خانه دهم 
هربار 1۰۰ میكرولیتر منتقل و رقیق شدند. از 1۰۰میكرولیتر 

1. Minimum Inhibitory Concentration (MIC)

سوسپانسیون میكروبی به چاهک یازدهم و به چاهک دوازدهم 
1۰۰ میكرولیتر از محلول ضدمیكروبی اضافه شد. به میزان ۲4 
ساعت گرمخانه گذاری در دمای ۳۷ درجه انجام شد. كدورت كه 
نشان دهنده رشد یا عدم رشد باكتری بود به كمک میكروپلیت 
ریدر )BioTek Instruments-Synergy HTX- China( در طول 
موج 545 نانومتر برای هر سه باكتری انجام شد. غلظت آخرین 
چاهک عدم رشد به عنوان MIC ثبت شد. غلظت چاهک ها به 
ترتیب كاهشی از 5۰ تا ۰/۰۹۷میكرولیتر بر میلی لیتر تنظیم شد. 

تعیین حداقل غلظت کشندگی 

برای تعیین حداقل غلظت كشندگی باكتری ها۲، پس از تعیین 
حداقل غلظت مهاركننده، محتویات همه 1۲ چاهک در محیط كشت 
مولر هینتون آگار، كشت داده شد و پلیت ها به مدت ۷۲ ساعت در 
دمای ۳۷ درجه سانتی گراد قرار داده شدند. پایین ترین غلظتی از 
ماده كه در آن رشد صورت نگرفته بود، به عنوان MBC مشخص شد.

آزمایشات درون تنی

در این تحقیق جمعًا از شش موش رت ویستار بالغ استفاده 
شد. موش ها ابتدا توسط كلروفرم به صورت موقت بیهوش شده و 
سپس جهت افزایش زمان بیهوشی به هر كدام از آن ها متناسب 
با وزنشان از مخلوط ۲:1 كتامین و زایالزل تزریق صفاقی صورت 
گرفت. موهای قسمت پشت رت ها تراشیده شد و آن ناحیه توسط 
پنبه الكل ضدعفونی شد. در هر شش موش، محل ضدعفونی  
شده و به كمک سوآب استریل، با رقت نیم مک فارلند به سه 
استافیلوكوكوس  باكتریوم،  از پوست )كورینه  باكتری جداشده 
اپیدرمایدیس و استافیلوكوكوس اورئوس( آغشته شد. سپس از 
پوست سه موش گروه كنترل كه به میكروب ها آغشته شده بود، 
نمونه برداری به عمل آمد و روی محیط نوترینت آگار كشت انجام 
شد و پتری ها در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد برای مدت ۲4 ساعت 
قرار گرفتند. سپس از كلنی هایی كه در این محیط كشت ها رشد 
كرده بودند الم گیری شد و باكتری ها از نظر خصوصیات سلول و 

ویژگی های كلنی مورد بررسی قرار گرفتند.

از  دقیقه  از گذشتن 1۲۰  نیز پس  مورد آزمون  در سه موش 
آغشته شدن پوست به سه باكتری پیش گفته، اسانس با غلظت 
MBC به موضع آغشته به میكروب، اسپری شد. پس از گذشت 
6۰ دقیقه از اولین مرتبه اسپری كردن اسانس، این كار مجدداً 
تكرار شد. در انتهای كار، پس از گذشت 6۰ دقیقه از دومین مرتبه 
اسپری اسانس، از پوست موش های گروه آزمایش كه به میكروب 
آغشته و با اسانس تیمار شده بود، نمونه برداری به عمل آمد و روی 
محیط نوترینت آگار كشت انجام شد. پتری ها در دمای ۳۷ درجه 
سانتی گراد برای مدت ۲4 ساعت قرار گرفتند. سپس از كلنی هایی 
كه در این محیط كشت ها رشد كرده بودند الم گیری و با الم های 

2. Minimum Bactericidal Concentration (MBC)
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مرحله قبل مقایسه شدند. همچنین پس از گذشت ۳۰، 6۰ و ۹۰ 
دقیقه از اسپری شدن اسانس روی پوست موش های گروه آزمایش، 

واكنش های پوستی این سه موش مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها

شناسایی جدایه ها

باكتری های جداشده از پوست تحت عناوین استافیلوكوكوس 
باكتریوم  كورینه  و  اورئوس  استافیلوكوكوس  اپیدرمایدیس، 

شناسایی شدند.

نتایج آزمایشات برون تنی

نتایج اثر اسانس آویشن بر باكتری های جدا شده از پوست در 
جدول شماره 1 مشاهده می شود. اسانس آویشن به طور كامل 
از رشد باكتری كورینه باكتریوم ممانعت كرد و هیچ رشدی در 
مقایسه با نمونه گروه كنترل صورت نگرفته است. هاله ممانعت از 
رشد باكتری استافیلوكوكوس اورئوس 15 میلی متر و هاله ممانعت 

از رشد باكتری استافیلوكوكوس اپیدرمیدیس 1۲ میلی متر بود.

بر  آویشن  اسانس  رشد  مهاركننده  غلظت  تأثیر  بررسی  در 
باكتری های پوستی در روش میكروپلیت دایلوشن مشخص شد 
كه MIC آویشن برای باكتری كورینه باكتریوم و استافیلوكوكوس 

اورئوس یكسان و برابر با مقدار ۰/۰۳۹ میلی گرم بر لیتر است. 

مقدار MIC برای باكتری استافیلوكوكوس اپیدرمیدیس نیز برابر 
با ۰/۰۲۰ میلی گرم بر لیتر بود )جدول شماره ۲ و تصویر شماره 1(.

حداقل غلظت كشندگی )MBC(، غلظتی از اسانس است كه 
سبب كشته شدن باكتری و عدم رشد آن در چاهک میكروپلیت 

در محیط  اسانس،  از  غلظت  این  در  را  باكتری  اگر  و  می شود 
آگاری كشت دهیم رشدی مشاهده نمی شود. مقدار MBC برای 
باكتری های استافیلوكوكوس اورئوس و كورینه باكتریوم برابر با 
۰/۰۷۸ میلی گرم بر میلی لیتر و برای باكتری استافیلوكوكوس 
بود  میلی لیتر  بر  میلی گرم  مقدار ۰/۰۳۹  با  برابر  اپیدرمیدیس 

)جدول شماره ۳ و تصویر شماره ۲(.

نتایج آزمایشات درون تنی

گروه  رت های  پوست  از  گرفته شده  نمونه های  كشت  طی 
كنترل هر سه باكتری استافیلوكوكوس اورئوس، استافیلوكوكوس 

اپیدرمیدیس و كورینه باكتریوم رشد كردند. 

پوست  از  گرفته شده  نمونه های  از  انجام شده  كشت های  در 
رت های مورد آزمون كه باكتری های مورد استفاده در تحقیق روی 
آن ها قرار گرفته بودند، هیچ كدام از باكتری های استافیلوكوكوس 
باكتریوم  كورینه  و  اپیدرمیدیس  استافیلوكوكوس  اورئوس، 
كه  نكردند  بود، رشد  آغشته شده  آن ها  با  پوست موش ها  كه 
بیانگر كشته شدن آن ها توسط اسانس آویشن بود. البته رشد 
در محیط هایی كه نمونه های برداشته شده از پوست موش های 
بود، مشاهده شد كه  آزمایش در آن ها كشت داده شده  گروه 
طی الم گیری، نوع باكتری ها متفاوت با باكتری های مورد آزمون 
به  پوست  شدن  آلوده  به  مربوط  رشد،  و  شده  داده  تشخیص 
میكروب های محیط زندگی موش پس از تیمار توسط اسانس 
آویشن بود )تصویرشماره ۳ و تصویر شماره 4(. همان طور كه در 
تصویر شماره 5 مشاهده می شود، پس از گذشت ۳۰، 6۰ و ۹۰ 
دقیقه از تیمار پوست موش های موردآزمون با اسانس آویشن در 
پوست این موش ها هیچ گونه واكنش آلرژیک ناشی از حساسیت 

به این اسانس مشاهده نشد.

جدول 1. بررسی اثر اسانس گیاه آویشن با روش انتشار دیسک

قطر هاله عدم رشد )میلی متر(نوع باکتری

Staphylococcus epidemidis12

Staphylococcus aureus15

Corynebacterium spp.ممانعت کامل

جدول ۲. بررسی حداقل غلظت بازدارندگی رشد به روش میکروپلیت دایلوشن بر باکتری های پوست

نوع باکتریرقت اسانسغلظت اسانس )میکروگرم بر میلی لیتر(

0/1951/512Staphylococcus epidermidis

0/391/256Staphylococcus aureus

0/391/256Corynebacterium spp.
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بحث 

با توجه به مضرات نگهدارنده های شیمیایی در مواد آرایشی، 
در این تحقیق استفاده از اسانس رقیق شده آویشن در كنترل 

باكتری های پوست، به خوبی نشان داده شد.

شرایط   بودن  مناسب  صورت  در  پوست  ساكن  باكتری های 
محیطی سبب عفونت و زخم های پوستی می شوند. عالوه بر این، 
آلودگی مواد آرایشی قبل و بعد از تولید و حین مصرف، ضرورت 
استفاده از نگهدارنده را مسجل می كنند. استفاده از اسانس های 
گیاهی بهترین گزینه است؛ چراكه همواره و در طول تاریخ حیات 

انسان، گیاهان بهترین منابع غذا و دارو بوده اند [11]. 

تركیبات  روی  جهان  سراسر  در  گسترده  پژوهش های 
عنوان  به  آن ها  از  بسیاری  كه  دارویی  گیاهان  تشكیل دهنده 
در  تركیبات  این  توانایی  می شوند،  استفاده  نیز  غذایی  منبع 
میكروب ُكشی، اثرات ضد التهابی، ضدكانسر و ترمیمی را به صراحت 
نشان داده است. حضور تركیبات مختلف، با قابلیت های متفاوت، 
سبب شده تا بتوان از گیاهان دارویی به صورت یک منبع استفاده 
كرد و شاید بتوان گفت همین عملكرد در گیاهان سبب شده كه 
علی رغم استفاده طوالنی از گیاهان، مقاومت دارویی نسبت به 
آن ها مشاهده نشده است؛ بنابراین در این مطالعه، اسانس گیاه 
آویشن شیرازی كه بومی كشور ایران است و از دیرباز به عنوان 

دارو و ادویه مورد استفاده قرار می گرفته، انتخاب شد.

همچنین باید توجه داشت كه امروزه رقابت جهانی در تمامی 

جدول 3. بررسی حداقل غلظت کشندگی اسانس به روش میکروپلیت دایلوشن بر باکتری های پوست

غلظت اسانس )میکروگرم بر میلی لیتر( رقت اسانس MBC چاهک نوع باکتری

0/39 1/256 8 Staphylococcus epidermidis

0/781 1/128 7 Staphylococcus aureus

0/781 1/128 7 Corynebacterium spp.
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تصویر 1. مقایسه MIC در سه باکتری مورد مطالعه
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تصویر ۲. مقایسه MBC سه نمونه باکتری

 

)به  دقیقه ۹۰و  ۶۰، ۳۰واکنش پوست موش نسبت به اسانس آویشن پس از  -1شماره  تصویر

 ترتیب از چپ به راست(.

 

و  ۶۰، ۳۰انس آویشن پس از واکنش پوست موش های شاهد نسبت به اس -2شماره  تصویر

 )به ترتیب از چپ به راست(.دقیقه ۹۰

 

تصویر 3. واکنش پوست موش نسبت به اسانس آویشن پس از 30، 60 و 90 دقیقه )به ترتیب از چپ به راست(.
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اقتصادی، پزشكی به شكلی بسیار  عرصه های علمی، صنعتی، 
هوشمندانه و به سرعت پیش می رود و در عرصه گیاهان دارویی 
و از دیدگاه طب آلترناتیو، نگرشی بسیار فراتر از جمع آوری و 
خشک كردن گیاهان دارویی و عرضه این گیاهان در عطاری ها 
عرصه  در  جهانی  سیاست  در  تازه ای  افق  امروزه  دارد.  وجود 
گیاهان دارویی و فراورده های آن ها در جهت حفظ ویژگی های 
آن ها، بهبود و به نژادی، افزایش مواد مؤثر دارویی، استخراج و 
فورموالسیون و عرضه مناسب آن ها گشوده شده است [1۳ ،1۲].

در زمینه گیاهان دارویی و استفاده بهینه از آن ها، به جز شرایط 
كاشت، داشت و برداشت و مدیریت صحیح در توسعه اقتصادی 
این اقالم، همواره در میان اوراق كتاب های گیاه شناسی، جایگاه 
اطالعات دقیق فتوشیمیایی این گیاهان، خالی است. شناسایی 
از  هریک  خواص  گیاهان،  این  تشكیل دهنده  تركیبات  دقیق 
تركیبات، خواص سینرجیک تركیبات موجود در یک گیاه، خواص 
مخلوط چند گیاه دارویی، ُدز مصرف مؤثر هر گیاه در درمان 

بیماری ها، شناسایی گیاهان مؤثر در پیشگیری از بروز بیماری ها، 
خواص این گیاهان در ابعاد نانو و بسیاری پرسش ها در خصوص 
چگونگی خواص گیاهان دارویی دامنه تحقیقاتی وسیعی را پیش 
روی جوامع علمی جهان گشوده است. یكی از این گیاهان مطرح 
در داشتن خواص بسیار و موارد استفاده فراوان در زمینه های 

مختلف، گیاه دارویی آویشن شیرازی است [1۳].

اثرات  زمینه  در  گسترده  پژوهشی  همكاران،  و  مصحفی 
آنتی باكتریال و آنتی اكسیدانی اسانس و عصاره آویشن شیرازی۳ 
به صورت برون تنی، به انجام رساندند. بر اساس یافته های این 
محققان پراكسیداسیون لیپیدی فرایندی چند مرحله ای است كه 
در سلول های هوازی رخ داده و به فعل و انفعاالت میان اكسیژن 
مولكولی و اسید چرب غیراشباع منتهی می شود. رادیكال های آزاد 
عوامل شناخته شده ای هستند كه سهم بسزایی در پراكسیداسیون 

3. Zataria multiflora

 

)به  دقیقه ۹۰و  ۶۰، ۳۰واکنش پوست موش نسبت به اسانس آویشن پس از  -1شماره  تصویر

 ترتیب از چپ به راست(.

 

و  ۶۰، ۳۰انس آویشن پس از واکنش پوست موش های شاهد نسبت به اس -2شماره  تصویر

 )به ترتیب از چپ به راست(.دقیقه ۹۰

 

تصویر ۴. واکنش پوست موش های گروه کنترل نسبت به اسانس آویشن پس از 30، 60 و 90 دقیقه )به ترتیب از چپ به راست(.
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زمینه رشد  ایجاد  مواد غذایی،  نابودی  باعث  و  داشته  لیپیدی 
آنتی  تركیبات  میكروارگانیسم ها و پیشرفت سرطان می شوند. 
اكسیدان مانع تولید و فعالیت رادیكال های آزاد می شوند. مصحفی 
به توانایی میكروب ُكشی قابل توجه اسانس آویشن شیرازی در برابر 
هشت باكتری مورد آزمایش اشاره كرد و یافته ها در مورد تأثیرات 
باكتریوسایدال این اسانس را چنین تشریح كرد كه اسانس در 
مقایسه با عصاره متانولی توانایی باكتریوسایدال قوی تری را نشان 
داد كه این می تواند به دلیل حضور تركیبات متعددی از جمله 
فالونوئیدها و تركیبات پلی فنولیک با قطبیت بیشتر و یا مقاوم در 
برابر حرارت باشد. عالوه بر این، وجود رزمارینیک اسید در عصاره 
متانولی گیاه را احتمااًل سبب اثرات ضدباكتری آن دانسته است 
[14]. در پژوهش حاضر جهت بررسی اثر ضدمیكروبی اسانس 

آویشن از روش های مختلف invitro و invivo استفاده شد.

با توجه به ضرورت نفوذ اسانس به درون بافت مشبک آگار 
جهت تأثیر آن بر باكتری ها، این نفوذ به خوبی صورت نگرفته  
به خصوص  امر  این  نمی شود.  مناسبی حاصل  نتایج  بنابراین  و 
در مورد اسانس ها كه ساختار روغنی دارند، محتمل تر است. به  
همین دلیل ضروری است كه پس از انجام روش دیسک دیفیوژن 
از روش استاندارد میكروپلیت دایلوشن نیزاستفاده شود. در این 
 )MIC( باكتری ها  رشد  مهار  اسانس جهت  مؤثر  غلظت  روش 
مشخص می شود. گاهی به علت عدم دقیق بودن تست دیسک 
دیفیوژن، نتایج این روش مؤید نتایج میكروپلیت دایلوشن نیست 
كه در این شرایط به نتایج روش میكروپلیت دایلوشن اعتماد و 
برای كشتن  استناد می شود. همچنین غلطت مناسب اسانس 
محتویات  از  كمی  حجم  دادن  كشت  با   )MBC( میكروب ها 
چاهک های دارای غلظت اسانس باالتر از MIC در محیط كشت 
آگاری صورت می گیرد. در این روش در صورت مشاهده رشد 
تعداد كم كلنی در یک غلظت می توان آن تعداد كلنی را نادیده 

گرفت و آن غلظت را كشنده فرض كرد.

 Zataria ،یزدی و همكاران در پژوهشی تأثیر اسانس گیاهی
Eucalyp- و   .multiflora Boiss. ، Myrtus communis L

پنومونیه،  استرپتوكوكوس  باكتری های  روی   tus officinalis
 In روش  به  را  كاتارهالیس  موراكسال  و  آنفلوآنزا  هموفیلوس 
به  مبتال  بیماران  درمان  پژوهش،  كردند. هدف  بررسی   Vitro
اجتناب  و  اسانس های گیاهی  به كمک  برونشیت  و  سینوزیت 
از مصرف آنتی بیوتیک بود. در تست  دیسک دیفیوژن مشخص 
شد كه بیشترین قطر هاله عدم رشد باكتری استرپتوكوكوس 
پنومونیه مربوط به آویشن شیرازی )5۲ میلی متر( بوده است. او 
در خصوص تأثیر اسانس آویشن شیرازی روی باكتری های عامل 
سینوزیت و برونشیت، MIC آویشن را در مورد استرپتوكوكوس 
پنومونیه برابر با 16۳ میكروگرم در میلی لیتر و در مورد موراكسال 

كاتارهالیس ۸1 میكروگرم در میلی لیتر گزارش كرد [15].

از  تعدادی  تأثیر  روی  پژوهشی  در  همكاران،  و  صفری 

 Streptococcus اسانس های گیاهان بومی ایران روی باكتری
آبزیان  بین  مشترک  استرپتوكوكوزیس،  بیماری  )عامل   iniae
از اسانس گیاه آویشن شیرازی استفاده كرده است.  انسان(،  و 
ایشان اهمیت این پژوهش را به دلیل تأثیر گسترده خسارات 
این باكتری در حوزه صنعت آبزی پروری جهان )ایجاد بیماری 
در 5۷ گونه ماهیان آب شیرین، لب شور و شور( بیان كرده و با 
خاطرنشان كردن عوارض بیماری استرپتوكوكوزیس در انسان ها 
و  تهوع  سلولی،  التهاب  كوری،  سمی،  سپتی  مانند  )عالئمی 
مشكالت گوارشی(، استعداد مقاومت این باكتری به دارو را نیز 
هشدار داده است. در این پژوهش استفاده از اسانس های گیاهی 
جایگزین مناسبی برای مبارزه با این باكتری خطرناک دانسته 
شده و جهت جست وجوی توانایی باكتری ُكشی آویشن شیرازی 
برای باكتری مورد آزمایش، تست های دیسک دیفیوژن، حداقل 
غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت باكتری ُكشی صورت گرفته 
است و قطر هاله رشد در تست دیسک دفیوژن در مورد اسانس 

آویشن شیرازی را ۲۷-۲۹ میلی متر گزارش كرده است [16].

در تحقیق حاضر بررسی اثر اسانس گیاه آویشن با روش كربی  
بائر )انتشار دیسک( بر باكتری های پوست نشان داد كه هر سه 
باكتری استافیلوكوكوس اپیدرمیدیس، استافیلوكوكوس اورئوس و 
كورینه باكتریوم دارای حساسیت باالیی نسبت به اسانس آویشن 
بوده و اسانس توانست از رشد هرسه این باكتری ها ممانعت به 
عمل آورد. البته این تأثیر بر كورینه باكتریوم بیش از دو باكتری 
دیگر بود. نتایج حاصل از این پژوهش مؤید نتایج پژوهش های 

پیشین در زمینه های مشترک با این مطالعه بوده است.

جبلی جوان، در پژوهشی به بررسی تأثیر اسانس های زنیان 
باكتری های   برخی  روی  توأمان  و  به تنهایی  آویشن شیرازی  و 
عامل فساد مواد غذایی )اشریشیاكولی، سالمونالتیفی موریوم، 
استافیلوكوكوس  باسیلوس سرئوس و  لیستریا ـ مونوسایتوژنز، 
اورئوس(، پرداخته است. جبلی در این پژوهش، از روش استاندارد 
میكروپلیت دایلوشن، استفاده كرده و مقدار MIC اسانس آویشن 
شیرازی را برای باكتری باسیلوس سرئوس ppm ۲5۰ و برای 

بقیه باكتری ها ppm 5۰۰ محاسبه كرده است [1۷].  

متوسل و همكاران در سال 1۳۹۳، اثر باكتریوسایدال آویشن 
آنتی بیوتیک  به  مقاوم  اورئوس  استافیلوكوكوس  بر  شیرازی 
متی سیلین،  به  اورئوس حساس  استافیلوكوكوس  متی سیلین4، 
استافیلوكوكوس   ،ATCC25923 اورئوس  استافیلوكوكوس 
اپیدرمایدیس و استافیلوكوكوس ساپروفیتیكوس را بررسی كردند 
میكروپلیت  روش  با  را  یاد شده  برای سویه های   MIC مقادیر  و 
دایلوشن به ترتیب ۳۲، 16، 16، 16 و ۸ میلی گرم بر میلی لیتر 
گزارش دادند. آن ها اثبات كردند كه عصاره الكلی آویشن شیرازی 
توانایی نابودی 6۲/6 درصد باكتری های استافیلوكوكوس اورئوس 

4. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
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مقاوم به متی سیلین )MRSA( را دارد و حداقل غلظت باكتری ُكشی 
)MBC( استاف اورئوس حساس به متی سیلین، استاف اورئوس 
ATCC25923، استاف اپیدرمایدیس و استاف ساپروفیتیكوس را 
به ترتیب ۲56، 51۲، ۲56 و 51۲ میلی گرم بر میلی لیتر گزارش 
كردند. آن ها در این مطالعه پیشنهاد دادند كه با توجه به تأثیر 
باكتریوسیدال مقادیر كم عصاره آویشن شیرازی بر باكتری های 
موردآزمایش، پژوهش های بیشتری جهت استفاده از این عصاره در 

ضمادهای پوستی با هدف باكتری زدایی انجام شود [1۸]. 

در ادامه تحقیق حاضر، برای حصول نتایج دقیق تر و محاسبه 
مقادیر حداقل غلظت های بازدارندگی از رشد و باكتریوسایدال،  
و  دایلوشن  میكروپلیت  جمله  از  استانداردی  آزمایشات  انجام 

كشت های تكمیلی انجام شد. 

نتایج میكروپلیت دایلوشن ارائه شده در این پژوهش )جدول 
شماره 1( نشان داد كه اسانس آویشن در غلظت های بسیار كم 
توانایی مهار رشد هر سه باكتری كورینه باكتریوم، استافیلوكوكوس 
اورئوس و استافیلوكوكوس اپیدرمیدیس را داشت. باكتری های 
استافیلوكوكوس اورئوس و كورینه باكتریوم دارای MIC باالتری 
نسبت به استافیلوكوكوس اپیدرمیدیس بودند. این بدان معنی 
باكتری  رشد  بیشتری  سرعت  و  قدرت  با  اسانس  كه  است 

استافیلوكوكوس اپیدرمیدیس را مهار كرده است. 

در اجرای روش تعیین حداقل غلظت مهاركنندگی، جذب نوری 
در 54۰ نانومتر در چاهک شماره 1 برای هر سه باكتری كمترین 
مقدار بود و در چاهک های بعد، جذب كاهش یافت. وجود جذب 
نوری در اولین چاهک، مربوط به رنگ اسانس مورد استفاده بود. 
در چاهک های بعدی به علت كاهش غلظت اسانس، جذب نیز 
كاهش یافت. روند كاهش جذب برای استافیلوكوكوس اورئوس 
تا چاهک شماره هشت، برای كورینه باكتریوم تا چاهک شماره 
تا چاهک شماره  اپیدرمیدیس  استافیلوكوكوس  برای  و  هشت 
۹ ادامه یافت و از چاهک های اشاره شده به بعد مجدداً افزایش 
یافت. این افزایش جذب نوری مربوط به رشد باكتری و افزایش 
 MIC مجدد كدورت محیط كشت بود؛ بنابراین مشخص شد كه
اسانس آویشن برای باكتری استافیلوكوكوس اورئوس و كورینه 
باكتریوم در چاهک شماره هشت با غلظت ۰/۰۳۹ میلی گرم بر 
میلی لیتر اسانس و برای باكتری استافیلوكوكوس اپیدرمیدیس در 
چاهک شماره ۹ با غلظت ۰/۰۲۰ میلی گرم بر میلی لیتر حاصل 
شده است. یافته های فوق مؤید نتایج پژوهش های پیشین بود و 
بیانگر تأثیر بسیار بارز اسانس آویشن شیرازی در ممانعت از رشد 

میكروارگانیسم ها و كنترل میكروبی محیط می شود. 

در ادامه تحقیق مقدار حداقل غلظت كشندگی )MBC( اسانس 
نیز تعیین شد. در این بخش نیز مشاهده شد كه هر سه باكتری 
در غلظت های كم اسانس كشته شدند. باكتری استافیلوـ  كوكوس 
اپیدرمیدیس در مقایسه با دو باكتری استافیلوكوكوس اورئوس و 
كورینه باكتریوم حساسیت بیشتری نسبت به اسانس آویشن از 

خود نشان داد و در غلظت كمتری از آن كشته شد. 

می توان جمع بندی نمود باكتری استافیلوكوكوس اپیدرمیدیس 
دارای  باكتریوم  كورینه  و  اورئوس  استافیلوكوكوس  به  نسبت 
حساسیت باالتری نسبت به اسانس بود و با به كارگیری غلظت 
كمی از آن در محصوالت آرایشی و یا استفاده از محلول رقیق آن 

به سرعت نابود می شود.

نهایتًا می توان نتیجه گرفت كه با توجه به اینكه باكتری های 
استافیلوكوكوس  و  باكتریوم  كورینه  اورئوس،  استافیلوكوكوس 
از طریق  پوست  زیرین  الیه های  به  نفوذ  توانایی  اپیدرمیدیس 
منافذ یا زخم و خراش پوستی را دارند و در این حالت سبب 
بروز التهاب و عفونت و نهایتًا ظهور جوش ها و دمل های چركی 
می شوند، ممانعت از رشد و همچنین نابودی آن ها اهمیت بسیار 
زیادی از نظر بهداشت پوست دارد. با توجه به وجود چربی در 
ساختار اكثر لوازم آرایشی كه سبب ایجاد شرایط مساعد برای  
رشد این باكتری ها می شود، توانایی اسانس آویشن در مهار رشد و 

نابودسازی باكتری های مورد اشاره دو چندان می شود.

پیرامون حفظ سالمت با استفاده از اسانس آویشن شیرازی و 
عدم حصول تظاهرات آلرژیک نیز پژوهش های مختلفی انجام شده 
و  اسانس  اثرات ضد التهابی  مورد  و همكاران، در  است. مصحفی 
عصاره آویشن شیرازی، به اثربخشی عصاره بخش های هوایی این 
گیاه در بهبود التهاب حاد و مزمن در موش رت اشاره كرده اند [14]. 

بررسی اثر اسانس رقیق آویشن بر باكتری های مورد استفاده 
در پژوهش و همچنین بررسی اثر آلرژی زایی اسانس بر پوست 
در شرایط In vivo بر موش های نژاد رت ویستار صورت گرفت. 
نتایج مشخص كرد كه كلنی های حاصل از نمونه برداری پوست 
موش های گرئه كنترل از نظر خصوصیات سلولی و ویژگی های 
همچنین  و  سلول ها(  آرایش  و  اندازه  )شكل،  آن  ظاهری 
از  نمونه برداری شده  میكروب های  با  كلنی  ظاهری  ویژگی های 
روی پوست موش های گروه آزمایش متفاوت بودند. این امر بیانگر 
از بین رفتن باكتری های افزوده شده به پوست موش های گروه 
آزمایش توسط اسانس گیاه آویشن بود. باكتری های رشد یافته 
بر پوست موش های گروه كنترل به علت عدم تیمار با اسانس، 
در  و كشت  نمونه گیری  از  و پس  مانده  باقی  پوست موش  بر 
محیط آگاری رشد یافتند. اما باكتری های تلقیح شده روی پوست 
موش های گروه آزمایش پس از تیمار پوست با اسانس آویشن به 
طور كامل از بین رفتند. پس از آن با حذف شدن اسانس از روی 
پوست و نشستن باكتری های محیط بر پوست موش های آزمون، 

باكتری های محیطی امكان رشد یافتند. 

آلرژی  درمان  قطعی  راه حل  شیمیایی  داروهای  از  استفاده 
نیست و استفاده از گیاهان دارویی توصیه و داروی های گیاهی 
به عنوان ضدآلرژی معرفی شده اند. دو دسته دارو برای كنترل 
آلرژی وجود دارد؛ یک دسته از این داروها، داروهای شیمیایی 
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و آنتی هیستامین ها هستند كه هیستامین های خون را خنثی 
می كنند و فرد به حالت عادی برمی گردد. منتها این روش تمام 
طول عمر به افراد توصیه نمی شود. دسته دوم داروهای گیاهی 
برای كنترل آلرژی است. یكی از قوی ترین این داروها، آویشن 
است. آویشن دارای خاصیت آنتی هیستامینی خوبی است كه به  
دو شكل می توان آن را استفاده كرد. روش اول، روش سنتی و به 
صورت دم كرده آن به صورت تنها یا همراه با سایر گیاهان معطر 
مثل پونه و نعناع است و روش دوم از طریق فراورده های صنعتی 

كه به صورت شربت ارائه شده است [۲۰ ،1۹].

اسانس  آلرژی زایی  عدم  خصوص  در  حاضر  تحقیق  نتایج 
رقیق شده آویشن بسیار مطلوب بود و هیچ گونه تظاهرات آلرژیكی 

روی پوست رت ها مشاهده نشد.

با توجه به تركیبات موجود در گیاه دارویی آویشن شیرازی، 
انتظار آنتی آلرژیک بودن این گیاه و فراورده های آن، دور از ذهن 
نیست. با حضور ترپن های آنتی آلرژیک نظیر تیمول، كارواكرول، 
سیمن، لینالول و گاما ترپینن در عصاره و اسانس آویشن، انتظار 
رت،  موش های  روی  درون تنی  آلرژی  تست های  در  می رود 

تظاهرات آلرژیک ظاهر نشود.

نتیجه گیری

نتایج پژوهش انجام شده، قدرت میكروب ُكشی اسانس آویشن 
همچنین  كرد.  اثبات  انتخاب شده،  باكتری های  بر  را  شیرازی 
غیرآلرژی زا بودن این اسانس نیز در مطالعه درون تنی به اثبات 
شیرازی  آویشن  اسانس  داد  نشان  حاضر  مطالعه  نتایج  رسید. 
كاندیدای مناسبی جهت جایگزینی مواد نگهدارنده در تركیبات 

آرایشی است. 

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

این مطالعه با كد رهگیری 2545562 و در كمیته ملی اخالق 
در پژوهش های پزشكی به شماره IR.PNU.REC.1396,6 ثبت 

شده است.

حامی مالی

این مقاله برگرفته از پایان نامه كارشناسی ارشد نویسنده اول 
سهیال فرامرز اصفهانیان در رشته بیوتكنولوژی میكروبی، در گروه 

زیست شناسی دانشگاه پیام نور است.

مشارکت نویسندگان

مفهــوم ســازی: مریــم صدرنیا و ســیما نصری؛ اعتبارســنجی، 
حمیــد  نصــری،  ســیما  صدرنیــا،  مریــم  روش شناســی: 
ســبحانیان؛ نــرم افــزار: مریــم صدرنیــا؛ تجزیه و تحلیل: ســهیال 

ــری،  ــیما نص ــع، س ــا؛ مناب ــم صدرنی ــان، مری ــرز اصفهانی فرام
ــام نویســندگان؛  ــا: تم ــد ســبحانیان؛ ســازماندهی داده ه حمی
ــم  ــان، مری ــرز اصفهانی ــهیال فرام ــه: س ــن اولی ــازی مت آماده س
ــا،  ــم صدرنی ــت: مری ــا؛ مدیری ــم صدرنی ــا؛ نظــارت: مری صدرنی
ــم  ــار: مری ــن اعتب ــبحانیان؛ تامی ــد س ــری، حمی ــیما نص س

ــد ســبحانیان. ــا، ســیما نصــری، حمی صدرنی

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه پیام نور جهت همكاری 
در انجام این پژوهش قدردانی می شود.

سهیال فرامرز اصفهانیان و همکاران. ارزیابی خواص ضدمیکروبی اسانس آویشن بر باکتری های پوست جهت استفاده در مواد آرایشیسهیال فرامرز اصفهانیان و همکاران. ارزیابی خواص ضدمیکروبی اسانس آویشن بر باکتری های پوست جهت استفاده در مواد آرایشی

http://cmja.arakmu.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1
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