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Background and Aim: Acinetobacter baumannii a major hospital pathogens and 

causes outbreaks of infections and associated to nosocomial infections, including 

bacteremia, pneumonia, meningitis, urinary tract infection, and wound infections. 

Satureja khuzestaniea province the group Nnayyan and Carvacrol and thymol are 

antimicrobial activity of this plant. Biofilm-related genes (bap)-specific proteins on the 

cell surface generate a direct role in biofilm formation and infection of the bacteria is 

eliminated. The aim of this study was to investigate the effect of alcoholic extract 

Satureja khuzestaniea in gene expression (bap) was A. baumanii if it can be as 

effective as a complementary treatment or therapy in infections caused by these 

bacteria and inhibit virulence genes used. 

Materials and Methods: In this study the effect of Satureja khuzestanica essence, 

an endemic plant of Iran, on the expression level of bap gene in A. baumannii   were 

investigated. For this purpose, MIC was determined for A. baumanii   . Then, bacteria 

were treated with S. khuzistanica essence. The bap genes expression in treated and 

non-treated bacteria, before and after treatment was evaluated using Real time PCR 

technique. 

Results: Surprisingly, the expression level of bap gene was decreased in the presence 

of S. khuzestanica. However, the expression of DNA gyrA gene that was used as an 

internal control was not altered before and after treatment with this herb. 

Conclusions: Based on the results, S. khuzestanica could play a, major role in 

lowering the A. baumannii   resistance to drugs, by reducing bap gene expression. 

According to results of current research we hope in future be used it to the clinic with a 

wider range as a complementary therapy and also for surgery operation. 
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ژن مرتبط با بیوفیلم یاه مرزه خوزستانی بر روی بیان الکلی گ بررسی تاثیر اسانس

 Real time PCRبه روش  (bap)اسینتوباکتربومانی
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تفاوتی از یکی از پاتوژن های اصلی بیمارستانی است و انواع منی سینتوباکتر بوماا :زمینه و اهداف

مرزه خوزستانی از تیره . عفونت ها شامل پنومونی، مننژیت و عفونت های مرتبط با خون را ایجاد می کند

اجزای فنلی اصلی آن کارواکرول و تیمول به دلیل  عمده فعالیت ضدمیکروبی این گیاه اساساً نعنائیان بوده و

( پروتئین های اختصاصی در سطح سلول را تولید می کند که مستقیما bapژن مربوط به بیوفیلم ) می باشد.

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر اسانس  نقش اصلی را دارد.زایی این باکتری  در تشکیل بیوفیلم وعفونت

بوده تا درصورت موثر بودن بتوان  اسینتوباکتر بومانیمرتبط با بیوفیلم انی در بیان ژن الکلی مرزه خوزست

استفاده  و مهار ژن ویروالنس از آن به عنوان درمان یا مکمل درمانی در عفونت های ناشی از این باکتری

 نمود.

به روش  مرزه خوزستانی الکلی اسانس MICمیزان  ابتداحاضر  مطالعهدر مواد و روش کار: 

. پس از مواجهه  ت آمدبدسمی باشند  bapواجد ژن  که بومانی آسینتوباکتر علیه سویه هایلوشن ماکرودای

 گرفت.مورد بررسی قرار  Real time PCRروشبه تغییرات بیان این ژن اسانس،   MICغلظت  به میزان

د. باشمی کارواکرول  %88/09مرزه خوزستانی نشان دهنده حضور الکلی آنالیز اسانس : هایافته

 نتایج حاصل از  Real time PCRپس از انجام  می باشد.  MIC  3/9 (mg/ml) این گیاه دارای الکلی ساسان

Ct های بدست آمده با نرم افزارspss  و آزمونone way ANOVA بین  آنالیز شده و تفاوت معنی داری

Vales  Ct  وTemplate molecules 10Log میزان  بهP>0.05) مشاهده گردید  ). 

 Real time PCRبه روش in vitro در شرایط   bapتایج نشان دهنده کاهش بیان ژن ن: گیرییجهنت

با توجه به تاثیر مهاری اسانس  ندارد. Housekeeping DNA gyrase-Aولی تاثیری بر بیان ژن ،می باشد

ه عنوان مکمل درمانی احتماال بتوان از این اسانس ب بومانی آسینتوباکتر مرزه خوزستانی علیه ژن بیوفیلم

 علیه این باکتری و مهار ژن ویروالنس آن استفاده نمود.

 bap  ،Real time PCR ،سینتوباکتربومانیا :کلیدی کلمات 
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استفاده از کاتتر و یقرار دادن سوند ادرار .(4،1) است یجداساز

توسط این باکتری  یمیکننده باکتر جادیاز عوامل ا یداخل عروق

 یمنیا ستمیضعف س با یسوختگ مارانیدربو سپتی سمی 

، ینوتروپن س،یبروزیف کیستیافراد مبتال به س .(5) می باشد 

 یشکسته شدن سدها ای ز درمان وحاصل ا یمنیا ستمینقص س

-یم یریها جلوگ یمله باکترجبدن که به طور نرمال از  یدفاع

از مهمترین  .هستند یباکتر نیکنند در معرض خطر عفونت با ا

عوامل در اپیدمی این باکتری توانایی تشکیل بیوفیلم، مقاومت 

ه پادزیستی باال، توانایی زنده ماندن در محیط های زنده و غیر زند

جابجا  ، هوا وپرسنل، تجهیزات بیمارستانی و توانایی انتقال توسط

 .(6) باشدمی مارستانیمختلف ب یدر بخش ها ماریشدن ب

 نیعنوان مهمتر به اسینتوباکتر بومانی درمطالعات انجام شده،

گزارش شده نیزنوزادان  یمارستانیب یها یسم یپاتوژن در سپت

ز این پاتوژن به دلیل (. درمان عفونت های ناشی ا7) است

مقاومت قابل توجه آن به طیف وسیعی از پادزیست ها بسیار 

وامکان  یباکتر نیازا یناش ی(. مشکالت درمان1،8)دشوار است 

 و ، توانایی تشکیل بیوفیلمزنده ریموجودات زنده وغ نیانتقال ب

باعث  مارستانیب طیمدت در مح یطوالن یماندگار نیهمچن

از آن شده  یوعفونت روز افزون ناش یاکترب نیظهور ا شیافزا

کی از مهمترین اشکال بیماریزایی (. تشکیل بیوفیلم ی30) ستا

نی از مواد جانشین کلبسیاری از باکتری ها است که در ایجاد 

شونده را تسهیل می کند و به مقاومت دارویی و فرار از سیستم 

رده کمک می کند. مطالعات گست ایمنی میزبان در محیط زنده

، اسینتوباکتر بومانی بیوفیلم درباره عوامل دخیل در تشکیل

در این bap (Biofilm Associated Protein  )وجود ژن دهنده نشان

 باکتری است.

از تیره نعنائیان بوده و گیاه بومی مناطق  گیاه مرزه خوزستانی

گیاه وترکیبات آن موضوع  زاگرس می باشد. این لگرم و معتد

فعالیت ضد میکروبی آن نیز به محقق بوده است وتحقیق چندین 

به  اثبات رسیده است. عمده فعالیت ضد میکروبی این گیاه اساساً

باشد دلیل اجزای فنلی اصلی آن یعنی کارواکرول و تیمول می 

کارواکرول  %72گیاه وجود های متمایز کننده این  (. از ویژگی33)

کرول در اسانس در اسانس آن است ، در حالیکه میزان کاروا

خوزستانی دارای  مرزه (.33می باشد ) %29گیاهان دیگر حداکثر 

اثرات ضد میکروبی بر روی باکتری های گرم مثبت وگرم منفی از 

، استافیلوکوک اپیدرمیدیس ،اورئوس وساستافیلوکوکقبیل 

 (.33می باشد ) اشریشیا کلی سالمونالتیفی موریوم و

 هاروشمواد و 

 مورد مطالعه جمع آوری سویه های

طالعه  از مورد م بومانی سینتوباکترا در این تحقیق سویه های

خلط و مایع مغزی نخاعی( ، زخم ،نمونه های بالینی )خون، ادرار

( بیمارستان های منتخب شهر ICUبخش مراقبت های ویژه )

با استفاده از  شده و جداسازی1374سال تهران در نیمه اول 

 .(32) تعیین هویت شدندشاسی  روش های استاندارد میکروب

نه های در کنار نمو تایید شد. PCR تکنیک با  bapحضور ژن 

  Acinetobacter bummanniiسرفرانبالینی از سویه استاندارد و 

ATCC19606  استفاده شد که این عمل موجب می شود تا  نیز

 شرایط آزمایش از لحاظ کیفیت  تحت کنترل باشد. 

PCR  جهت تایید ژنbap 

روش های استاندارد استفاده از با  باکتری های  مورد نظر

، اکسیداز و تست های )رنگ آمیزی گرم ،کاتاالز شناسیمیکروب 

کیت با استفاده از   bapحضور ژن شناسایی شدند.  بیوشیمیایی(

تایید  PCRشرکت سیناژن نمایندگی فرمنتاز به روش ملکولی 

 زیر است. ورتبه صbap ژن   PCRمخلوط واکنش جهت  شد.

 Master Mix (1x): 12.5 µl, Primer F (0.1 - 1µM) 1µ, 

Primer R (0.1 - 1µM): 1µ, Template DNA: 5µ (20pg), 

Sterile Deionized Water: 5.5µ, میکرولیتر 40 نهایی محج 

اجرا  روش زیرطبق   bap ژن صیتشخ یبرا PCR راه اندازی

 .شد

Initial denaturation, 95°C, 120s, 1cycle, denaturation, 

93°C, 45s, 35cycle, Annealing,57°C, 60s, 35cycle, 

Extension , 72°C, 30s, 35cycle, Final Extention , 72°C, 

90s, 1cycle . 

 شامل bapپرایمر های مورد استفاده برای ژن 

 F: 5'-TGCTGACAGTGACGTAGAACCACA-3' و 

TGCAACTAGTGGAATAGCAGCCCA-3'   -'0R:  و

 DNA gyrase Aپرایمر های ژن 

F: 5’-AAGGCCGTCCAATCGTGAA<T>-3’ 
باشد. می   'R: 5’-AACCGTACCAGAAGCTGTC<G>-3 و

باز و برای ژن جفت  bap141 ، ژنقطعه تکثیری برای  لطو

DNA gyrase A،119 گونه پنجدر نهایت  .باشدمی جفت باز 
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 انتخاب ولیملکمطالعات جهت  bap واجد ژنآسینتوباکتربومانی 

 (.31) گردید

 مرزه خوزستانیاسانس  تهیه

اسانس های گیاه مرزه خوزستانی از سرشاخه های گلدار گیاه 

تا  ( تهیه شد وSteam distillationو با روش تقطیر در بخار آب )

 (.34)نگه داری شد C 2°زمان انجام آزمایش در یخچال

 تجزیه اسانس

تگاه گازکروماتوگراف آنالیز اسانس مرزه خوزستانی توسط دس

 ( با مشخصات ستونGC/MSمتصل به طیف نگار جرمی )

  BP-5 5% phenyl: 95% polydimethyl siloxane fused silica 

capillary column (30m*0.25mm Internal diameter, 

0.25µm film thickness)   و گاز حامل هلیوم با درجه خلوص

 نتایج کاشان انجام شد.باریچ اسانس آزمایشگاه  در 77/77%

GCmass آورده شده است. 1در جدول 

 اسانس مرزه خوزستانی GCmass: نتایج 1جدول

%c bRT
 aRT

 
Compound S.No 

0.28 935 4.081 α-Pinene 1. 
0.39 990 5.158 β-Myrcene 2. 
0.49 1016 5.77 α-Terpinene 3. 
3.11 1023 5.964 P-Cymene 4. 
0.19 1027 6.067 β-Phellandrene 5. 
1.24 1056 6.828 γ-Terpinene 6. 
0.91 1098 7.944 Linalool 7. 
0.35 1162 9.89 Borneol 8. 
0.65 1173 10.26 Terpinene-4-01 9. 
0.19 1291 13.992 Thymol 10. 

90.88 1296 14.164 Carvacrol 11. 
0.15 1413 17.757 (z)- Caryophyllene 12. 
0.21 1502 20.464 β-Bisabolene 13. 
0.18 1574 22.57 Caryophyllene 

oxide 
14. 

RT:Retention indices bRT:Retention time (min),a

Calculated c5MS capillary coium ,-determind on HP

from TIC data 

 

  MIC (Minimum Inhibitory concentration)تعیین 

 اسانس گیاهان مرزه خوزستانی

 یاه مرزه خوزستانی ابتدا ازاسانس گ MIC برای تعیین

طالعه در محیط کشت مورد م سینتوباکتربومانیا هایسویه

کشت داده شد. سپس از کشت تازه سوسپانسیون نوترینت براث 

تازه معادل کدورت نیم مک فارلند تهیه شد. برای بررسی کدورت 

 معادل نیم مک فارلند از روش مقایسه لوله شاهد  مک فارلندکه

از روش اندازه گیری  نآماده شده بود و همچنی CLSIبه روش 

OD  400لوله های مورد نظر در طول موجnm  میزان باکتری و

مورد استفاده برای کشت با استفاده از نمودار استاندارد بدست 

 (.35) آمد

میلی لیتر  1که حاوی  لوله آزمایش استریل 39 سپس به

 زان نیم مک فارلند ازمحیط کشت نوترینت براث بود به می

 ،0/9 ،2/9 ،3/9 ،4/9 ،1/9)باکتری اضافه کرده وسپس رقت های 

از اسانس های گیاهی در  (3 ،…،1/1 ،1 ،7/9 ،6/9 ،9/9 ،8/9

DMSO به لوله های  ی متیل سولفوکساید( حل شده بودند)د

 آزمایش اضافه شد. 

های مختلف  تدر غلظ اسینتوباکتر بومانی ایزوله های بالینی 

ها ستفاده حساس بوده اند و این غلظتز اسانس های گیاه مورد اا

حداقل غلظتی از اسانس ها بوده اند که مانع رشد ایزوله ها شده 

اند و هیچ رشدی از ایزوله ها در لوله کنترل منفی مشاهده 

 رسی و در کنااین مراحل در زیر هود میکروب شنا هنگردید. کلی

های  هاستریل انجام شد. لولشعله و با رعایت کلیه شرایط 

آزمایش بعد از اضافه کردن اسانس های گیاهی به آرامی مخلوط 

 ساعت انکوبه گردید. 16-42به مدت  C 39°دمای رشده و د

، با MICجهت تعیین  C 39°بعد از زمان انکوباسیون در دمای

لوله ها در محیط کشت  هپنبه ای استریل از کلی پآواستفاده از س

به صورت متراکم کشت داده شد و به مدت  ون آگارمولر هینت

اتمام زمان  از انکوبه گردید. بعد C 39°ساعت در دمای 42-16

و  بومانی سینتوباکترا انکوباسیون آخرین رقت از لوله های حاوی

اسانس گیاهی که در محیط مولر هینتون آگار دارای رشد بوده  و 

اسانس گیاه   MICرقت باالتر از آن فاقد رشد بوده به عنوان 

 محاسبه شد.

با اسانس مرزه  اسینتوباکتر بومانی تیمار نمونه های 

 خوزستانی

وزستانی در بیان ژن برای بررسی اثرات اسانس گیاه مرزه خ

با اسانس  اسینتوباکتر بومانی نمونه های ، ابتدا باید های مورد نظر

اخته به بررسی آن پرد RNAاز استخراج  گیاه تیمار شده و بعد

مورد مطالعه  اسینتوباکتر بومانی هر نمونه ود. برای این کار برایش
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 0به میزان  معادل نیم مک فارلند از آن در لوله آزمایش حاوی 

میلی لیتر محیط نوترینت براث کشت داده شد. در ادامه به هر 

بعد .حاصل از اسانس ها اضافه شد  MICکدام از لوله ها  معادل 

انکوبه  C 39°ساعت در دمای 42آنها به مدت  از مخلوط کردن 

مورد  RNAنمونه ها جهت استخراج  د از انکوباسیونشد. بع

 استفاده قرار گرفته اند.

 RNAاستخراج 

 :cat. Noبا   Cinnapure RNAاز کیت   RNAبرای استخراج 

PR891620 سپس اندازه گیری  سیناژن استفاده گردید. شرکت

دمای درنمونه ها  پ انجام وآنانودر ها توسط دستگاه RNAغلطت 

 قرار داده شدند. سلسیوس درجه -69

 اسینتوباکتر بومانی نمونه های RNA تیمار کردن توتال 

بعد از مجاور سازی با اسانس گیاه مرزه خوزستانی  قبل و

 Dnaseتوسط آنزیم 

 و انجام cDNAبه  RNAباتوجه به اینکه برای تبدیل 

 Real time PCR ،ایه نمونه RNA  می بایست عاری از آلودگی

 RNAتمامی نمونه ها  cDNAباشد، قبل از سنتز  ژنومی DNAبا 

با استفاده از کیت  RNA تیمار یمار شدند.ت DNaseبا آنزیم 

Fermentas یک  به. طی فرایند دو مرحله ای انجام شد و

اضافه  RNAمیکروتیوب استریل عاری از نوکلئاز یک میکروگرم 

و یک   reaction buffer 10x DNase1میکرولیتر یک سپس شد.

ها اضافه شد و کروتیوپبه می RNase-free میکرولیتر

در . انکوبه گردید C 39° دقیقه در 39ها به مدت میکروتیوپ

میلی موالر به هر میکروتیوب  EDTA 40 یک میکرولیتر نهایت

قرار داده  C80° در دقیقه 19مدت اضافه و میکروتیوب ها به 

 نمونه های استخراج شده بعد از تیمار با RNA غلظت ند.شد

DNase پ اندازه گیری شد. بعد از تایید آتوسط دستگاه نانودر

های اضافی موجود به سرعت همه  DNAو حذف  RNAصحت 

تبدیل و صحت تبدیل آن توسط  cDNAبه  RNAنمونه های 

 .انجام الکتروفورز ژل آگارز تایید شد

 bap ژن انیب یبررس

 با یسنج تیفیک از پس پاتوژن یها هیسو RNA یها مونهن

 انجام صحت. دیگرد هیته cDNA بالفاصله پرآد نانو دستگاه

 دییتا آگارز ژل یرو PCR انجام قیطر از یساز cDNA واکنش

 نمونه PCR محصول الکتروفورز از حاصل جهینت. دیگرد

cDNAاست شده داده نشان 1 شکل در آگارز ژل یرو. 

 cDNAسنتز 

شرکت سیناژن با  RT PCRاز کیت  cDNAبرای ساخت 

product Code: RTPL12  سپس نمونه ها جهت  استفاده شد.

 مورد استفاده قرار گرفتند.  Real time PCRانجام 

 

 Real time PCRانجام 

از  DNA Gyraseو bapبرای تعیین میزان بیان ژن های 

این  Tmو میزان .کارایی استفاده گردید Real time PCRتکنیک 

ه و مورد بررسی قرار گرفت  Allele IDپرایمرها توسط نرم افزار 

برطبق  Real time PCRتایید گردید. موارد مورد نیاز جهت انجام 

و  Fermentaseشرکت  SYBR Green Master Mixپرتکل کیت 

خانه ای مخصوص دستگاه  38جدول زیر در پلیت های بر طبق 

Corbett  .قطعه تکثیر در مورد ژن  انجام گردیدbap   شامل

نوکلئوتید  DNA Gyrase A 119مورد ژن در نوکلئوتید و141

مورد  رو د bap C°09درمورد ژن    Annealingدمای  می باشد.

آماده  4جدول رتعیین گردید. د DNA Gyrase A   ،C°6/01ژن 

شرایط انجام  3و درجدول  Real time PCRسازی نمونه های 

Real time PCR .آورده شده است 

 

 Real time PCR: آماده سازی نمونه های 4جدول 

 

 

 

 

 

 مواد غلظت نهایی حجم

12.5 µl 1x 
qPCR SYBR Green Master 

Mix 

0.05 µl 1x ROX dye 50x 

1µ (0.1 - 1µM) F Primer 

1µ (0.1 - 1µM) 
R Primer 

 

1µ 1µg Template 

9.45µ - D.W 

25µ - Total volume 
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  Real time PCR: شرایط انجام 3ل جدو

 

از مجاورت با غلظت  قبل و بعد  bapتعیین کمی بیان ژن 

های مورد نظر اسانس گیاه مرزه خوزستانی با استفاده از 

 Real time PCRتکنیک 

از چندین طریق می توان  Real time PCRپس از انجام 

از جمله : استفاده از منحنی  کمیت سنجی نسبی را انجام داد.

ژن، و روش  استاندارد یک ژن، استفاده از منحنی استاندارد هردو

ctΔ.  پیش فرض روشctΔ  برابری نسبی کارایی واکنش تکثیر

cDNA  با دو پرایمر مزبور است. با توجه با برابری کارایی تکثیر

ژن cDNA دو پرایمر در مطالعه حاضر ، کمیت سنجی نسبی 

)ژن  DNA Gyrase A ژن  cDNAهای مورد بررسی در مقایسه با

 انجام شد. ctΔمرجع داخلی( به روش 

 هایافته

 نشان داد که ترکیبات  اسانس مرزه خوزستانی نالیزآ

Carvacrol (66/79%،)  P-Cymene(11/3%،)  γ-Terpinene 

(42/1%،)  Thymol(17/9% و )Terpinene-4-01 (80/9% وجود )

اسانس مرزه خوزستانی در مواجهه با سویه های  MICدارد. نتایج 

اسینتوباکتر   (bapمقاوم به دارو و واجد ژن مرتیط با بیوفیلم )
یلی گرم در م 2/9و  4/9،  4/9، 0/9 ،3/9 ،4/9به ترتیب بومانی

 .بدست آمد میلی لیتر

 ژل یرو bapژن  PCR محصوالت الکتروفورز از حاصل جهینت

 نشان داده شده است. 1در شکل   آگارز

 

محصول  2،ستون  bapژن   PCRمحصول  3و4، 1: ستون 1شکل 

PCR  ژنDNA gyrase A  محصول  8و ستونPCR  سویه استاندارد و

( نمایش داده شده است.طول قطعه تکثیر شده برای bp 100)مارکر Mستون 

 است.  DNA gyrase A  110 bpو برای ژن  bap ، 121 bpژن 

 اسانس با ماریت از بعد و قبل در bap ژن تکثیر نمودار 4شکل

  DNA gyrase A ژن واکنش شرفتیپ نمودار و یخوزستان مرزه

 Ct  ریمقاد جدول همراه به  Housekeeping  ژن عنوان به

 با ماریت از قبل bap ژن M1. دهد یم نشان را شده محاسبه

 ژن S1اسانس، با ماریت از بعد bap ژن M2 اسانس،

Housekeeping اسانس، با ماریت از قبل S2 ژن Housekeeping  

 .دهد یم نشان را یخوزستان مرزه اسانس با ماریت از بعد

 

 bapنمودار تکثیر ژن  : 4شکل 

 

Initial activation Denaturation Annealing Extension Repeat Final Extension 

°С 15 °С 15 - °С 72 40 سیکل °С 72 

 دقیقه 1 - ثانیه 49 ثانیه 49 ثانیه 49 دقیقه 19
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 NTCS (No Template Controls)کنترل های فاقد الگو 

ولی نمونه های مورد بررسی  فاقد نمودار پیشرفت واکنش بوده 

دارای نمودار تکثیر نمایی بوده و تکثیر صورت گرفته است. در 

مقایسه نمودار تکثیر قبل و بعد از مواجهه با اسانس مشخص شد 

 ژن  Ct(.4شکل)فزایش یافته است ا  ΔCTکه میزان 

DNA Gyrase-A  و 01/12قبل و بعد از تیمار به ترتیب در 

قبل و بعد از   Ctبدست آمد. با توجه به اینکه اختالف 93/12

این  اختالف دارد و 26/9تیمار با اسانس مرزه خوزستانی تنها 

به عنوان ژن  DNA Gyrase-Aاز ژن  اختالف ناچیز بوده بنابراین

 گی و استاندارد داخلی استفاده شده است .خان

 

 bap ژن ذوب یمنحن:  3 شکل

  در  سویه بالینی bapنتایج مربوط به منحنی ذوب ژن 
تیمار شده با اسانس  مرزه خوزستانی نشان   اسینتوباکتر بومانی

الی  97دمای در  bapاصلی برای ژن   peak داده شده است که

 bapژن  ΔCT نتایج (.3 شکل)رخ می دهد سلسیوسدرجه  69

 در مواجهه با اسانس مرزه در جدول آورده شده است.

استفاده  PFAFFLاز روش  bapبرای تعیین میزان بیان ژن 

شد. در این روش فرض بر این است که بازده نمونه و کنترل 

Tواز فرمول  درصد 199داخلی برابر 
ΔΔC-2  بیان  بررسیبه منظور

 (.37) ژن استفاده شد

 

Ratio= 10.35-12.59/14.51-14.03=2.24/0.48=4.6 

=24.254.6 =2 T C  

 اسانس مرزه خوزستانیهمانطوری که مشاهده می شود 

ولی هیچ  ،شده است bapکاهش بیان ژن  باعثبرابر  40/42

 Housekeeping DNA Gyrase-A تاثیری بر روی بیان ژن

 نداشته است.

 بحث و نتیجه گیری

عفونت های ناشی از باکتری های در بیست سال اخیر کنترل 

 ،گرم منفی که اغلب به صورت عفونت های بیمارستانی می باشد

به بعد  1799. از سال صورت یک مشکل عمده بروز کرده استبه 

تری های خانواده عفونت های بیمارستانی ایجاد شده بوسیله باک

مه . با اداقاومت چند گانه افزایش یافته استبا م انتروباکتریاسیه

، باکتری گرم پادزیست گسترش این نوع از عفونت استفاده از

را  استنوترفوموناس وسودوموناس  سینتوباکتر،ا منفی هوازی نظیر

 (.38،23) نیز در بر گرفته است

مرگ و  ،از سه جنبه ابتالء بومانی سینتوباکتراعفونت های 

هستند. افزایش حائز اهمیت میر و خسارت های اقتصادی 

میر و طول  به انواع پادزیست ها  باعث افزایش مرگ ومقاومت 

های اکتساب عفونت در بیمارستان به دنبالمدت اقامت 

بیمارستانی می شود. مصرف بیش از حد پادزیست ها باعث اتالف 

کل هزینه های  %09تا  49منابع مالی نیز می گردد به نحوی که 

 (.31)ویی بیمارستان ها را شامل می شود دار

با  شور ما به معضل عفونت بیمارستانیفانه در کمتاس

آن چنان که شایسته است پرداخته نشده  بومانی سینتوباکترا

است ولی با توجه به مطالعات انجام شده میزان شیوع و بروز 

در حد باالیی برآورد  بومانی سینتوباکترا  عفونت بیمارستانی با

 (.20) شده است

مورد بررسی    OXAbla-23در این تحقیق سویه ها واجد ژن 

قرار گرفتند که نشان می دهد مرزه خوزستانی واجد خاصیت 

 .(26) مهاری ژن بیوفیلم در سویه های واجد بتاالکتاماز می باشد

مطالعات مختلفی در مورد اثرات ضد باکتریایی اسانس گیاه 

مرزه خوزستانی و برخی از ترکیبات شناخته شده مهم در اسانس 

 (.22) ه کارواکرول و تیمول وجود دارد .این گیاه از جمل

ضد التهابی و پیش  اثرات (4914) در سال Yinدر مطالعه 

 hepatocellular carcinoma cellآپوپتویک کاراواکرول بر روی
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line HepG-2 مشاهده گردید که کارواکرول خاصیت  انجام شد و

 .(21) ضد سرطان کبد را از خود نشان می دهد

بیان گردید ( 4913)در سال  Eunkyung Kimطالعه در م 

 LXRα ، SREBP1c, FASبیان ژن های  تواند کارواکرول می که

leptin  را کاهش داده و از طرفی قادر به افزایش بیان ژن SIRT1 

کارواکرول بیان  دهنده آن است که. نتایج این مطالعه نشان شود

 ل و تنظیم ژن های دخیل در متابولیسم چربی ها را تعدی

  (.24)کند می

مرزه  ( اثر مهاری4914همکاران )و  Esmaeiliدر تحقیق 

سیستم  ،Aاگزوتوکسین  ،Sخوزستانی بر روی ژنهای اگزو آنزیم

سودوموناس های ترشحی و افلوکس پمپ های آنتی بیوتیکی 
نیمه کمی بررسی گردید و  RT-PCRبا تکنیک  آئروژینوزا

  (.25) ی علیه ژنهای مذکور بودمشخص گردید که دارای اثر مهار

مرزه کارواکرول یکی از مهمترین ترکیبات موثره اسانس 

، سیتوپالسمی می باشد که توانایی اثر بروی غشاءخوزستانی 

، سنتز ژن و مهار فعالیت های متابولیکی، زنجیره انتقال الکترون

  دارد. راپروتئین سنتز 

 ،نسبت به فنل مانیاسینتوباکتر بو با توجه به مقاومت باالی 

این عوامل ضد عفونی کننده و اهمیت ، داروها ،ترکیبات فنلی

با  بیمارستانی و سوختگی ها و همچنینهای  در عفونت باکتری

در بیماران مبتال به نقص زا بیماری  عواملاینکه اغلب  توجه به

-موثر و بی مکمل درمانییک لذا یافتن  ،سیستم ایمنی می باشد

شناسایی ترکیب موثری که  نابراینب باشد.ضروری می  خطر

را مهار نماید اهمیت به  این باکتریبیماریزای  هایبتواند ژن

 سزایی دارد.

اسانس این گیاهان به داخل باکتری  با توجه به نفوذ مناسب

، آپوپتوزیس و اسر دنیا از آن جهت مهار بیان ژنمحققین در سر

ا نیز در این ممهار تکثیر ژن های سرطانی استفاده نمودند. 

اثر دارای در تست های اولیه ثابت نمودیم این ماده  مطالعه

 ا داررا  MDRو  XDR اسینتوباکتر بومانی بر روی  مهاری

 می باشد.

  بر روی سایر ژن های ویروالنسبا مطالعه این اسانس 
از اسانس این توان  و مطالعه نتایج حاصل می اسینتوباکتر بومانی

به عنوان  Animal study العات آزمایشگاهی وآینده با مط در گیاه

به ماده ها  ییا مکمل درمانی به صورت پماد یا افزودن و ندرما

بیماران و همچنین به عنوان ضد عفونی کننده دست و  غذایی

محیط برای جلوگیری از انتشار عفونت ناشی از این باکتری در 

 .استفاده نمود محیط های بیمارستان

 تقدیر و تشکر 

ولوژی ین تحقیق با استفاده از پشتیبانی مرکز تحقیقاتی بیا

. ی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا.سو گروه میکروب شنا مولکولی

از گروه میکروب شناسی و  بدینوسیله )عج( صورت گرفته است.

تشکر و ویروس شناسی و  مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی

 می شود. قدردانی

 تعارض منافع:

پزشکی ایران هیچ  شناسیمیکروبن و مجله بین نویسندگا 

 وجود ندارد. گونه تعارض منافعی
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