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 مقدمه:
انسانی  عمده پاتوژن ،آرئوس وساستافیلوکوک

  از بیماری ها، ای گسترده طیف است که عامل

 بیمارستانی های عفونت و غذایی مسمومیتها،  عفونت

. توانایی (1) است ازدیاد به رو نیز آن شیوع باشد که می

 بالقوه ی این باکتری در مقاومت سریع نسبت به بسیاری

 پیدایش باکتری های مقاوم به متی سیلینآنتی بیوتیک ها، 

(MRSA= Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) 

برنامه های  MRSA. ظهور (2)را منجر شده است 

بهداشت عمومی را به چالش کشیده است و باعث بروز 

عمده ای از مرگ و میر و ابتال در سطح جهان موارد 

ن رو عفونت های ناشی از این پاتوژن از ای ؛شده است

 و مشکالت مرتبط با آن نیازمند توجهات ویژه ای 

از  %44حدود  ،می شودتخمین زده . (3،4)است 

عفونت های بیمارستانی در سطح جهان به وسیله ی 

MRSA  میزان باالیی از (5)ایجاد می شود . 

 بودجه های بخش بهداشت و درمان از جمله 

پس از ترخیص و هزینه های  هزینه های درمانی

 بستری و دارویی که صرف مبارزه با این پاتوژن 

 چکيده:
هدف از این مطالعه یافتن ترکيبات گياهی جدید و مطالعه اثرات ضد ميکروبی عصاره مرزه، چاي  زمينه و هدف:

 .مقام و حساس به متی سيلين می باشد آرئوس وساستافيلوکوکهاي ري کوهی و پونه بر روي باکت
 MBCو ت مهارکنندگی رشد( ظ)حداقل غل MIC ميزان تحليلی، -در این مطالعه ي توصيفی :بررسی روش

تعيين  Broth Micro dilutionو روش خانه  96به روش رقيق سازي در ميکروپليت )حداقل غلظت کشندگی( 
فالونوئيد و فالونول در عصاره هاي گياهی اندازه گيري شد و در پایان مقدار ، ت فنولیميزان ترکيبا .گردید

 گزارش گردید. ميلی گرم بر ميلی ليتر ترکيبات فوق بر اساس
 ميلی گرم بر  5 سویه استاندارد 2ربوط به عصاره مرزه می باشد که براي هر م MICترین ميزان  کم: افته های

را در مقابل  MIC رین ميزانباالت ميلی گرم بر ميلی ليتر 20معادل  MIC است. عصاره چاي با ميلی ليتر
 ميلی گرم بر ميلی ليتر 10 معادل MIC متی سيلين و به همراه عصاره پونه باحساس به  آرئوس سووکوکلاستافي

نيز  MBCترین ميزان  مقاوم به متی سيلين دارد. کم آرئوس وساستافيلوکوکرا در مقابل  MICميزان  باالترین
ميلی گرم بر  5حساس و مقاوم به متی سيلين  آرئوس وساستافيلوکوکمربوط به عصاره مرزه می باشد که براي 

مقاوم به متی سيلين مربوط به  آرئوس وساستافيلوکوکدر مقابل  MBCترین ميزان  ی باشد. بيشم ميلی ليتر
، 82/25، 37/169)فنول، فالونوئيد و فالونول  اتعصاره پونه می باشد. عصاره گياه مرزه باالترین ميزان ترکيب

 است. ت فنولی این عصاره نسبت به دیگر عصاره ها باالترمقدار ترکيبا را دارد و (ميلی گرم بر ميلی ليتر 98/14
 مقاوم و حساس به  آرئوس وساستافيلوکوکثير زیادي در جلوگيري از رشد أعصاره مرزه ت نتيجه گيري:

 .باشدمی که ناشی از باال بودن ميزان ترکيبات فنولی این عصاره  داردمتی سيلين 
 

 .حساس و مقاوم به متی سيلين آرئوس وسافيلوکوکاستمرزه، چاي کوهی، پونه،  هاي کليدي: اژهو
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 . به طوری که بار (6)می شود، بسیار باالست 

هزینه های سالیانه ای که کشور آمریکا برای مقابله با 

پیامدهای این معضل بهداشتی صرف می کند، بالغ بر 

از طرف دیگر توجه به  .(7)میلیارد دالر است  8/13

حساس به آنتی بیوتیک نیز استافیلوکوک یه های سو

حائز اهمیت است؛ چرا که کلونیزاسیون این سویه ها 

را MRSA در محیط های بیمارستانی می تواند ناقلین 

. البته حاملینی که این ویروس را از (8)افزایش دهد 

جامعه کسب می کنند نیز می توانند خطر مهمی برای 

حتی در برخی موارد، . (9)بهداشت عمومی باشند 

 میزان ویروالنس سویه های حساس به متی سیلین

(methicillin-susceptible S. aureus MSSA=)  از 

. (10)تر است  سویه های مقاوم به متی سیلین بیش

از  عضیبیوتیکی ب آنتی مقاومت روز افزون گسترش

 MRSA از جمله استافیلوکوکوک آرئوس سویه های

پنی سیلین،  هایی نظیر تیکبیو آنتی به نسبت

سیپروفلوکساسین، اریترومایسین، کلیندامایسین، 

تتراسایکلین، آمیکاسین، سفتریاکسون، جنتامایسین، 

 شده است باعث موپیروسین، ریفامپین و جنتامایسین

 داروهای جدید یافتن برای مستمری تالش های که

 نواعیکی از ا. (11،12) گیرد صورت میکروبی ضد

  نسبت بهمقاومت  در این باکتری، اروییمقاومت د

ه ب mecAمتی سیلین می باشد که به دلیل بیان ژن 

کاست های  وسیلهه وجود آمده است. این ژن ب

حمل  (SCCmec)ی وسکروموزومومی استافیلوکوک

 PBP2a ی بنامتولید پروتئین و این ژن مرتبط با می شود

 .(13،14)است که در مقاومت به متی سیلین نقش دارد 

یکی از جنس های  (Satureja hortensis)گیاه مرزه 

می باشد که عالوه بر  (Lamiaceae)خانواده ی نعنا 

کاربردهای متعددی که در طب سنتی دارد، به دلیل 

ل رکیبات فنلی، تیمول و کارواکرور تداشتن موادری نظی

 می تواند اثرات ضد میکروبی در پاتوژن های باکتریایی

. گیاه چای کوهی (15-17)د انسانی داشته باش

(Stachys lavandulifolia Vahl)  گیاهی علفی با 

سانتی متر( که اثرات  20-60بوته های کوتاه است )

ضد میکروبی آن به اثبات رسیده است و در طب سنتی 

  کوهی پونه گیاه .(18)دارد کاربرد فراوانی 

(Mentha pullegium) قرار در خانواده المیناسه نیز 

 برگ، .کند می معتدله رشد مناطق در سراسر ودارد 

مصارف خوراکی به در  پونه های گونه ساقه و گل

 در طب گیاه این عنوان افزودنی اضافه می گردد.

 اشتهایی بی و نفخ برونشیت، تهوع، درمان برای سنتی

با توجه به تأثیرات  (.19،20) شود می کار گرفتهه ب

روهای شیمیایی و نامطلوب و بروز مقاومت نسبت به دا

ناگوار ناشی از پاتوژن های مقاوم  با توجه به پیامدهای

یافتن ترکیبات گیاهی با هدف مطالعه  به دارو، این

جدید و مطالعه اثرات ضد میکروبی غلظت های 

مختلف عصاره مرزه، چای کوهی و پونه بر روی 

م و حساس ومقا وسئآر وساستافیلوکوکباکتری های 

 و اجرا شد. طراحیبه متی سیلین 

 

 بررسی:روش 
 از گیاهان آوری جمع و شناسایی از بعد

 گیاهان نیاز مورد های قسمت ،استان مختلف نواحی

 (خشک و اریک)ت مناسب شرایط در و شده جدا

 از بعد .نددگردی خشک کامل طور به و نگهداری

 مورد های قسمت کردن آسیاب و شدن خشک

برای تهیه . (21) شد انجام گیری رهعصا استفاده

گرم از از پودرهای گیاهی تهیه شده  100عصاره، ابتدا 

را با استفاده از ترازوی دیجیتال توزن نموده و آن را به 

با آب مقطر مخلوط می کنیم. مخلوط  1به  5نسبت 

ساعته در دمای  24 حاصل را پس از نگهداری

ه الیه و قیف صاف کرد 4آزمایشگاه به وسیله ی گاز 

، عصاره ها را به ها دا کردن ناخالصیمنظور جه و ب

درجه  4 در دمای ،rpm 2500 دور دردقیقه  20مدت 

ه سپس عصاره ها ب؛ می کنیم سانتی گراد سانتریفیوژ

قطیر در تمنظور خارج کردن آب اضافی به دستگاه 

غلیظی از  نسبتاً ی و در نهایت عصاره هخالء منتقل شد

 نمودن  استریلمنظور ه دست آمد. به گیاهان ب

عصاره ها از آلودگی میکروبی همه عصاره ها از 
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د ونشمی میکرونی عبور داده  45/0فیلترهای میکروبی 

گراد  درجه سانتی -80و برای ادامه کار در دمای 

 .(22) نگهداری شدند

  ، S. aureus (ATCC29213)باکتری های

S. aureus (PTCC1431) و پژوهش علمی سازمان از 

 دستور سازمان طبق آن کشت و تهیه ایران صنعتی

 باکتریایی مطابق گردید و یک سوسپانسیون سازنده انجام

 باکتری ها ( ازCFU/mL105 فارلند ) مک استاندارد نیمه

ت ظ)حداقل غل MICسپس برای تعیین ؛ گردید تهیه

)حداقل غلظت کشندگی(  MBCو مهارکنندگی رشد( 

. (21)ید گردستفاده اBroth Micro dilution  از روش

 و (MBC) غلظت کشندگی حداقل روش این در

 عصاره مرزه، چای کوهی (MIC) رشد بازدارندگی از

 خانه 96 پلیت در MIC شد. آزمایش و پونه تعیین

 بدین. شد انجام میکرودایلوشن براث روش با و استریل

های  سوسپانسیون باکتری از میکرولیتر 10که  ترتیب

  از میکرولیتر 50 حاوی های چاهک به مذکور را

عصاره مرزه، چای کوهی و پونه  مختلف های غلظت

   Muller Hinton Brothمیکرولیتر محیط 50و 

 حاوی( مثبت کنترل) اول چاهک تنها کردیم. اضافه

 Muller Hinton Brothمحیط  و میکروبی سوسپانسیون

 محیط  حاوی منفی( دوم )کنترل چاهک و

Muller Hinton Broth بود ها و عصاره. 

  80برای تهیه رقت های مختلف، ابتدا 

میلی لیتر محلول دی متیل  1میلی گرم عصاره را با 

( مخلوط می کنیم تا رقت DMSO% )5سولفوکساید 

؛ دست آیده میلی گرم بر میلی لیتر از هر عصاره ب 80

و  سپس با استفاده از محیط کشت مولر هینتون براث

 ...  و 80، 40، 20، 10رقت های  تهیه سری رقت،

 در پایان میلی گرم بر میلی لیتر از عصاره ها ساخته شد.

 درجه 37 ساعت در دمای 24به مدت  ها را نمونه

 کردیم. گراد انکوبه سانتی

آخرین  غلظت تعریف، طبق MICتعیین  برای

 ایجاد آن در کدورتی هیچ که چاهکی ترین( )رقیق

شد و برای  در نظر گرفته MIC معادل ،نشده است

 کدورت جداگانه فاقد چاهک های همه MBCتعیین 

سپس به  ؛شدند داده کشت بالد آگار محیط روی بر

درجه سانتیگراد انکوبه  37ساعت در دمای  24مدت 

رشد نکرده  آن در باکتری که غلظتی ترین کم گردید.

میزان همچنین  ؛دادیم گزارش MBC عنوان به بود را

یاهی بر اساس ترکیبات فنولی کل در عصاره های گ

 سیوکالتیو و بر حسب  -روش رنگ سنجی فولین

 اسید گالیک و به کمک رسم منحنی استاندارد 

 اندازه گیری شد. میزان ترکیبات فالونوئید و فالونول 

بر اساس روش رنگ سنجی کلرید آلومینیوم و بر حسب 

روتین و به کمک رسم منحنی استاندارد اندازه گیری 

گرم  میلیرکیبات فوق بر اساس شد و در پایان مقدار ت

 .(23) گزارش گردید بر میلی لیتر

 
 یافته ها:

مربوط به MIC ترین میزان  در این مطالعه کم

سوش مقاوم و  دوعصاره مرزه می باشد که برای هر 

دست ه ب میلی لیتر میلی گرم بر 5حساس به متی سیلین 

میلی گرم  20معادل   MICبا کوهی آمد. عصاره چای

را در مقابل  MICباالترین میزان بر میلی لیتر 

 حساس به متی سیلین نشان  کوک آرئوساستافیو

  معادل  MICمی دهد و به همراه عصاره پونه با

را در  MIC باالترین میزانمیلی گرم بر میلی لیتر  10

متی سیلین مقاوم به  آرئوس وساستافیلوکوکمقابل 

نیز  MBCترین میزان  . کم(1)نمودار شماره  دارد

گونه  ودمربوط به عصاره مرزه می باشد که برای هر 

حساس و مقاوم به متی سیلین  آرئوس وساستافیلوکوک

ترین  می باشد. بیش میلی لیتر میلی گرم بر 20برابر 

حساس  آرئوس وسوکوکلاستافیدر مقابل  MBC میزان

است که مربوط میلی گرم بر میلی لیتر  80به متی سیلین 

 MBCترین میزان  به عصاره پونه و چای می باشد. بیش

متی سیلین مقاوم به  آرئوس وساستافیلوکوکدر مقابل 

 ط به عصاره پونه و مربومیلی گرم بر میلی لیتر  80

 .(2( )نمودار شماره 1)جدول شماره  می باشد
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 به متی سيلين و مقاوم حساس آرئوس وساستافيلوکوکثير عصاره هاي گياهی بر روي أت :1دول شماره 

 

 عصاره

 نيليس یمقاوم به مت يها هیسو نيليس یحساس به مت يها هیسو
MIC MBC MIC MBC 

 ميلی گرم بر ميلی ليتر ميلی گرم بر ميلی ليتر

 80 10 80 10 هپون

 40 10 80 20 کوهی چاي

 20 5 20 5 مرزه

 

 
 حساس و مقاوم به متی سيلين آرئوس وساستافيلوکوکدر MIC مقایسه مقدار  :1نمودار شماره 

 
 حساس و مقاوم به متی سيلينآرئوس  وساستافيلوکوکدر MBC مقایسه مقدار  :2نمودار شماره 



 1394 ویژه نامه تکمیلی، 17مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/ دوره 

36 

 

زه باالترین میزان را در بین عصاره ها، عصاره مر

 ترکیب فنول، فالونوئید و فالونول با مقدار 3در هر 

( نشان می دهد که البته مقدار 98/14، 82/25، 37/169)

ترکیبات فنولی این عصاره نسبت به سایر ترکیبات دیگر 

 .است عصاره ها به میزان چشمگیری باالتر
 

عصاره هاي  مقدار ترکيبات سازنده :3جدول شماره 

 اهیگي

 ترکيبات

 عصاره

 فنول فالونوئيد فالونول

 يلی گرم برميلی ليترم

 7/126 55/10 36/4 پونه 

 144 18 6/14 چاي کوهی

 37/169 82/25 98/14 مرزه

 

 :بحث
مرزه،  عصارهاین مطالعه با هدف تعیین تأثیر 

 آرئوس وساستافیلوکوکچای کوهی و پونه بر روی 

انجام شد.  ه متی سیلینمقام به متی سیلین و حساس ب

  MBCاگرچه مقدار نتایج این مطالعه نشان داد که

در حالت  کوهی برای عصاره پونه و چای  MICو

ثیر بسیار أولی عصاره مرزه ت ،مطلوبی قرار ندارد

 دوچشمگیر و قابل مالحظه ای در جلوگیری از رشد هر 

 حساس و مقاوم به  آرئوس وساستافیلوکوکنوع 

بدین ترتیب می توان از این  .استمتی سیلین داشته 

ثر در درمان ؤداروی بسیار م یکعنوان ه عصاره ب

هم راستا با  ی استفاده کرد.وسعفونت های استافیلوکوک

این نتایج، مطالعه ای که توسط سعیدی و همکاران 

 صورت گرفت، عصاره ی اتانولی مرزه در غلظت 

 ار ترین اثر مه میلی گرم بر میلی لیتر، دارای بیش 5/2

. (24)مقاوم به دارو است  وساستافیلوکوکبر روی رشد 

روغن های ضروری دیگر نیز نشان دادند که  مطالعات

 موجود در مرزه می توانند خواص ضد میکروبی علیه 

داشته  MRSAاز جمله  وساستافیلوکوکایزوله های 

 استافیلوکوکباشند و به عنوان یک یک ماده ی ضد 

و  Djenane. (25)رد طبیعی مورد استفاده قرار بگی

همکاران در بررسی های خود نشان دادند که گیاه مرزه 

به دلیل داشتن روغن های ضروری و الکلی، می تواند 

 خواص ضد میکروبی مطلوبی داشته باشد و حساسیت 

 استافیلوکوک آرئوسباکتری های گرم مثبتی نظیر 

اما در بررسی های دیگر نشان داده شد  ،(17)بیشتر است 

گیاه مرزه تأثیری بر بیان ژن های مرتبط با ویروالنس  که

با توجه . (26)ندارد  اسینتوباکتربومانیباکتری هایی نظیر 

عصاره مرزه نسبت  MIC و MBC به پایین بودن مقدار

که این ویژگی بیشتر  گفتبه سایر عصاره ها می توان 

 باشد. گیاهمرهون باال بودن میزان ترکیبات فنولی این 

ن در این مطالعه مشخص شد که گیاه همچنی

 مرزه دارای میزان باالیی از ترکیبات الکلی و 

آنتی اکسیدانت از جمله فالونول، فالونوئید و فنول است 

 که این مسئله در تحقیقات دیگر نیز به اثبات رسید. 

مطالعه ای مشخص شد که گیاه مرزه به عنوان مثال در 

 دی است که از دارای ترکیبات فنولیک و فالوونوئی

ها می توان به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی در صنایع  آن

. نتایج مشابه در تحقیق (27)غذایی استفاده کرد 

Zeljkovic  همکاران و وYesiloglu  و همکاران که 

. (28،29) بر روی این گیاه انجام شده بود، گزارش شد

مطالعه ی آهنجان و همکاران نیز نشان داد که گیاه مرزه 

ترکیب(،  13ه دلیل داشتن روغن های ضروری )حدود ب

تأثیرات ضد میکروبی بر باکتری های مورد مطالعه از 

 .(16)دارد  استافیلوکوک آرئوسجمله 

اگرچه در این مطالعه چای کوهی خواص 

از خود  MSSA بازدارندگی و کشندگی خوبی در مقابل

ین نشان نداد، اما در مقابل سویه های مقاوم به متی سیل

خواص مذکور را بهتر نشان داد. در پژوهشی که به 

ارزیابی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضد باکتریایی 

اسانس گیاه چای کوهی و خوشاریزه می پرداخت، 

مشخص شد که چای کوهی دارای ترکیبات تیمول، 

ترانس کارپوفیلن، بتافالندرن، اسپاتولنول و کاریوفیلن 

میلی گرم  3/2ظت های اکساید است و می تواند در غل
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میلی لیتر خاصیت بازدارندگی در باکتری های تحت  بر

. (30)مطالعه از جمله استافیلوکوک آرئوس داشته باشد 

در بررسی های دیگر نیز نشان داده شد که عصاره های 

الکلی سرشاخه های گل چای کوهی دارای خاصیت 

در باکتری های  ه ای خصوصاًظضد باکتریایی قابل مالح

اما در  ،(31)بود  استافیلوکوک آرئوسگرم مثبتی مانند 

مطالعات دیگر فعالیت ضد باکتریایی روغن های ضروری 

مثبت این گیاه در باکتری های گرم منفی نسبت به گرم 

. این مطلب را می توان چنین توجیح کرد (32)بیشتر بود 

که ترکیبات روغنی گیاه چای کوهی تحت تأثیر 

 اءاکو تایپی، شرایط محیطی و منش خصوصیات ژنتیکی و

جغرافیایی قرار می گیرند؛ بدین لحاظ این گیاه می تواند 

 .(18)خواص آنتی میکروبیال متغیری از خود بروز دهد 

در مطالعه ی حاضر گیاه پونه در غلظت های باال 

توانایی باکتریو استاتیکی و باکتریوسایدی را از خود 

باکتری حساس و مقاوم گونه  2نشان داد و حساسیت هر 

به متی سیلین یکسان بود. مطالعه ای که بر روی تأثیر 

عصاره ی گیاهی پونه ی کوهی توسط مسلمی و 

همکاران صورت گرفت، نشان داد که کارواکرول و 

تیمول از جمله ترکیبات اصلی این گیاه بوده که دارای 

 خاصیت ضد میکروبی هستند و می تواند اثری 

استافیلوکوک روی رشد باکتری های های کننده بر مهار
تسریع در روند بهبودی زخم داشته  و نهایتاً آرئوس

باشد. در مطالعه ی چیتساز نیز اثر متانولی گیاه پونه ی 

استافیلوکوک  کوهی بر جلوگیری از رشد باکتری های
اما در مطالعه ای دیگر  ،گزارش شده استآرئوس 

ری بر رشد تأثیمشخص شد که گیاه پونه ی کوهی 

استافیلوکوکوس باکتری های مورد مطالعه از جمله 
پژوهی و همکاران نیز  مطالعه. (33،34)نداشت  آرئوس

 پونه اسانس به نسبت سبز زیره اسانس نشان می دهد که

باکتری  روی بر بیشتری میکروبی ضد فعالیت کوهی

 فعالیت در تفاوت .(35)دارد  آرئوس وساستافیلوکوک

 ناشی تواند می مطالعه مورد های ساسان میکروبی ضد

و خصوصیات مرتبط با  ها آن ترکیبات در تفاوت از

 .باشدرویشگاه گیاه 

 

 :گيري نتيجه
 که  است آن بیانگر مطالعه این نتایج

در تماس  زهعصاره مررغم تأثیر چشمگیر  علی

 و از رشد تمانعو م آرئوس استافیلوکوک مستقیم با

 ثیر چندان متفاوتی ، این عصاره تأتکثیر باکتری

ندارد و حداقل  MSSAدر مقایسه با  MRSAوی ر بر

باالتر بود. با این وجود  MRSAغلظت کشندگی در 

در درمان عفونت های  ی این گیاه می توان از عصاره

 ی به عنوان یک ماده ی وسچرکی استافیلوکوک

. چای کوهی خواص استفاده کرد ضد میکروب طبیعی

ی نسبت به عصاره ی مرزه بازدارندگی و کشندگی خوب

 از خود نشان نداد، اما در مقابل  MSSA در مقابل

سویه های مقاوم به متی سیلین این خواص بهتر نمایان 

گیاه پونه  ترین اثرات ضد میکروبی مربوط به شد. کم

گونه باکتری حساس و مقاوم به  دوبود که حساسیت هر 

ات متی سیلین یکسان بود. پیشنهاد می شود در مطالع

آینده فعالیت آنتی بیوتیکی این گیاهان بر حسب بروز 

قرار گیرد. عدم  ژن های مقاوم به دارو مورد ارزیابی

تحلیل تمامی ترکیبات ضد میکروبی گیاهان مورد 

مطالعه و بررسی خواص تک به تک این مواد در 

 .باکتری ها از محدودیت های این پژوهش بود

 

 :قدردانی و تشکر

راج شده از نتایج طرح تحقیقاتی این مقاله استخ

دانشگاه علوم  فناوری و تحقیقات مصوب در معاونت

 کارشناس از. می باشد 1524پزشکی شهرکرد به شماره 

 پزشکی دانشکده شناسی یکروبم آزمایشگاه محترم

 و مساعدت از تحقیق این انجام طی در که شهرکرد

 .نماییم می تشکر شدیم، مند بهره ایشان همراهی
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Background and aims: The aim of this study was to find new plant components and study 

antimicrobial effect of extracts of Satureja hortensis, Stachys lavandulifolia Vahl, and Mentha 

pullegium on methicillin resistant and methicillim susceptible Staphylococcus aureus bacteria. 

Methods: In this descriptive analytic study, Minimum inhibitory concentration (MIC) and 

minimum bactericidal concentration (MBC) were determined by broth microdilution in 96-well 

microplate. The level of phenolic, flavonoid, and flavonol components in the plant extracts was 

measured and at the end the above values were reported in mg/ml. 

Results: The lowest MIC was obtained for S. hortensis extract which was 5 mg/ml for both 

standard strains. S. lavandulifolia extract with 20 mg/ml MIC had the highest MIC rate for 

methicillin susceptible S. aureus and, besides M. pullegium extract with 10 mg/ml MIC, had the 

highest MIC rate for methicillin resistant S. aureus. The lowest MBC was also obtained for S. 

hortensis which was 5 mg/ml for methicillin susceptible and methicillin resistant S. aureus. The 

highest MBC for methicillin resistant S. aureus was obtained for M. pullegium extract.  

S. hortensis extract contained the highest amounts of phenolic, flavonoid, and flavonol 

components (14.98, 25.82, 169.37 mg/ml), respectively and this extract’s amount of phenolic 

components was higher compared to other extracts. 

Conclusion: S. hortensis extract contributes greatly to inhibiting the growth of methicillin 

susceptible and methicillin resistant S. aureus which is due to this extract phenolic components 

high amount. 

 

Keywords: Satureja hortensis, Stachys lavandulifolia Vahl, Mentha pullegium, Methicillin 

susceptible and methicillin resistant Staphylococcus aureus. 
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