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)L. officinalis Melissa( بر روي استرپتوکوکوس موتانس و استرپتوکوکوس سانگوئیس  
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  چکیده

باشند. با توجه به اثر سوء ناشی از مصرف میهاي دندانی عامل عفونت استرپتوکوکوس سانگوئیس و موتانس زمینه و هدف:

ي هابررسی حاضر تعیین اثرات ضد باکتریایی دهانشویه ستیل پیریدینیوم کلراید و عصارهي شیمیایی، هدف از هادهانشویه

  باشد.می هاالکلی گیاه بادرنجبویه بر رشد این باکتري

عصاره گیري روش پرکوالسیون آوري، با ادرنجبویه پس از جمعگیاه ب يهادر این مطالعه آزمایشگاهی، برگ :هامواد و روش

و کشندگی باکتري براي تعیین اثرات ضد باکتریایی عصاره  کنندگی مهار غلظت تعیین حداقل ،چاهک در انتشار روش شد.

گرم بر لیمی 48/0و  97/0، 95/1، 9/3، 81/7، 62/15، 25/31، 5/62، 125، 250هاي الکلی گیاه و دهانشویه در غلظت

  انجام شد. پیرسونکار رفت. تحلیل آماري با استفاده از ضریب همبستگی هب لیترمیلی

موتانس و  استرپتوکوکوسروي اتانولی و متانولی بادرنجبویه و دهانشویه بر  يهاعصاره باکتریایی ضد اثر بیشترین :هایافته

موتانس به ترتیب  ن غلظت مهار کنندگی بر استرپتوکوکوسکمتری و لیتر بودمیلیگرم بر میلی 250 سانگوئیس در غلظت

 غلظت حداقل لیتر بودند.میلیگرم بر میلی 25/31و  62/15، 25/31و بر استرپتوکوکوس سانگوئیس  62/15و  25/31، 9/3

وئیس به و بر سانگ 25/31و  5/62، 125موتانس به ترتیب  ي بادرنجبویه و دهانشویه بر استرپتوکوکوسهاکشندگی عصاره

ر رشد باکتري، همبستگی بین باال رفتن میزان غلظت عصاره و مها لیتر بودند.میلیگرم بر میلی 5/62و  5/31، 5/62ترتیب 

  .)p>001/0مشاهده شد (داري معنیمثبت و 

دهان و دندان  ماده ضدعفونی کنندهیک مانند دهانشویه به عنوان توان میاز عصاره بادرنجبویه  رسدمیبه نظر  گیري:نتیجه

 يهااین نوع از دهانشویه تولید آزمایشات درون تنی و اثبات نداشتن اثر سوء بر بدن انسان، جهت هر چند ،استفاده نمود

  .الزم است گیاهی

  ستیل پیریدینیوم کلراید، بادرنجبویه، استرپتوکوکوس موتانس، استرپتوکوکوس سانگوئیس :ي کلیديهاواژه
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  مقدمه

سانگوئیس و استرپتوکوکوس موتانس استرپتوکوکوس 

ي هاعفونتي دندان و لثه و به دنبال آن هاعفونت باعث

یکی از مواد مهم در از بین  .]1[ند شومیقلبی و عروقی نیز 

 دهانشویه است. این ماده داراي ،ي دهانیهابردن باکتري

 زدودن چون میکروب کشی، همچنین خصوصیاتی فعالیت

مطبوع در دهان  ایجاد طعم گی وتمیزکنند، دندانی پالك

ي هاکلراید یکی از دهانشویه باشد. ستیل پیریدینیوممی

شیمایی بوده و داراي طیف وسیعی از اثرات ضد باکتریایی 

خصوص روي ه است. این ماده به عنوان یک شوینده دهانی ب

 و ي جنس استرپتوکوکوس اثر داشته و تجمعهاباکتري

  . ]2-3[کند میتضعیف هاي دندانی را پالك اتصال

 اثرات از هاي شیمیایی با اینکهاز طرفی دیگر دهانشویه

 چون عوارضی با اما  ،خوبی برخوردارند بسیار میکروبیضد

 در سوزش احساس و خشکی مخاط، و هادندان رنگ تغییر

 همراه دهان و اثرات منفی در بدن در صورت بلع مخاط

فراوانی به عدم  دتأکی ،. به دلیل این عوارض]4[هستند 

استفاده از دهانشویه شیمیایی شده است. به همین دلیل 

افزایش یافته هاي گیاهی دهانشویه تمرکز بر روي استفاده از

  . ]5-6[ است

با توجه به مطالب ذکر شده در خصوص اهمیت 

در استرپتوکوکوس سانگوئیس و استرپتوکوکوس موتانس 

ي هااده از دهانشویهي دندانی و اهمیت استفهاایجاد عفونت

گیاهی با توجه اثر سوء کمتر آن نسبت به نوع شیمیایی، 

ي هانیاز به یافتن و تولید مواد طبیعی مناسب مثل عصاره

شود میگیاهی به عنوان جایگزین مواد شیمیایی توصیه 

خانواده  از )L. officinalis Melissa(گیاه بادرنجبویه  .]7[

مناطق میاین گیاه، بو. شدمی با (Lamiaceae) نعناعیان

این گیاه صنایع  باشد. از اسانسمی اي و غرب آسیامدیترانه

سازي و  سازي، شیرینی آرایشی و عطرها، آشامیدنی، بستنی

شود. این گیاه اثرات ضد درد و میاستفاده ت غذایی المحصو

ي عصبی، هاضد تشنج داشته و در درمان بی خوابی، بیماري

. ]8[است  مؤثري معده نیز هااراحتیافسردگی، تهوع و ن

مطالعات متعدد در رابطه با اثرات ضد میکروبی گیاهان 

صورت  هابر روي باکتريگیاه بادرنجبویه مختلف از جمله 

  .]8- 11[گرفته است 

Arzhang  و همکارانش به روش حداقل غلظت مهار

 22کنندگی نشان دادند که اسانس بادرنجبویه درغلظت 

لیتر اثر مهارکنندگی بر استافیلوکوکوس میلیمیکروگرم بر 

 [اورئوس، اشریشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا داشت

8[.Azimi Laysar  و همکارانش به روش انتشار از دیسک 

antibiotic  Bauer–Kirbyیا روش کربی بائر  بر آگار

) disk diffusion agar method testing or () در این روش

شود. سپس میجاذب  دیسک جذب محلول ضد باکتري

نوعی کاغذ است، بر روي  هاکه جنس آن هادیسک این

تدریجی مواد ضد  انتشار شود. بامیمحیط کشت قرار داده 

از بین رفته  دیسک در اطراف هادیسک، باکتري باکتري از

 ) نشان دادند که عصارهشودمیله عدم رشد تشکیل ها و

 و لیترمیلیگرم بر میلی 330دانه در غلظت  سیاه روغنی

پی پی ام بیشترین  300ي هاغلظت نانوسیلور کلوئیدي در

اثر ضد باکتریایی را بر استرپتوکوکوس سانگوئیس و 

  .]9[داشتند  موتانس

و همکارانش طی یک کارآزمایی بالینی بر  سفرآبادي 

 تأثیربیمار با لوله تراشه در دهان نشان دادند که  70روي 

مانند ی اکیناسه بر بهداشت دهان ه گیاهدهانشوی

همچنین . ]10[باشد میدهانشویه شمیایی کلرهگزیدین 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
97

.1
7.

4.
1.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1397.17.4.1.6
http://journal.rums.ac.ir/article-1-3813-en.html


  321    همکاران علی اصغر فرجی و

  1397سال  ،4، شماره 17 دوره  رفسنجان کیمجله دانشگاه علوم پزش

و همکارانش اثرات ضدباکتریایی این گیاه را بر  رستمی

ي گرم مثبت و گرم منفی نشان هاروي انواعی از باکتري

طیف سنج  – یگاز کروماتوگرافدادند و به روش 

اه که بیشترین نشان دادند که ترکیبات اسانس گیمیجر

 کارواکرول، اثرات ضد باکتریایی داشتند شامل تیمول،

  .]11[لینالول بودند  و پینن منتول، بتا

با توجه به افزایش روز افزون تقاضاي جامعه جهت 

استفاده از داروهاي گیاهی و نیز اثرات ضد میکروبی و کم 

خطر گیاهان، تولید مواد ضد عفونی کننده گیاهی علیه 

. همچنین ]6[ي بیماري زا مورد اهمیت است اهباکتري

هنوز تحقیقی در مورد اثرات ضد باکتریایی بادرنجبویه بر 

روي استرپتوکوکوس موتانس و سانگوئیس صورت نگرفته 

است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر ضد 

ي هاباکتریایی دهانشویه ستیل پیریدینیوم کلراید و عصاره

ي مختلف بر هادر غلظت ی گیاه بادرنجبویهاتانولی و متانول

روي استرپتوکوکوس موتانس و سانگوئیس صورت گرفته 

مثبت در جهت درمان عفونت حاصل از این میتا گا ،است

  باکتري بدون استفاده از داروهاي شیمیایی برداشته شود.

  هامواد و روش

 در این مطالعه آزمایشگاهی، برگ گیاه بادرنجبویه از

در اواخر فصل تابستان در  گیالن استان مختلف مناطق

در گروه  آوريجمع از پس آوري شد.جمع1394سال 

 دانشگاهمهندسی کشاورزي واقع در دانشکده  پزشکیگیاه

 مورد )72(کدهرباریومی:  الهیجان واحدمیاسال آزاد

 مدت ي گیاه بههاگرفت. برگ قرارمی عل تأیید و شناسایی

 گردید. سپس خشک سایه در و دآزا هواي در هفته یک

کوبیده و پودر شد و  کامالًون هاخشک شده در يهابرگ

  وان شویه وي استفاده قرار گرفت. دهان سپس مورد

)one Vi( يهاداروخانه کلراید از پیریدینیوم ستیل حاوي 

 موتانس ي باکتریایی استرپتوکوکوسهاسویه و تهران

PTCC1449  استرپتوکوکوس سانگوئیس  و PTCC168از 

 هايپژوهش سازمان هايباکتري و هاقارچ کلکسیون مرکز

 ايشیشه هايآمپول صورت ایران به صنعتی ومیعل

  .شدند خریداري لیوفیلیزه

بعد از  و خشک آن برگ گیاه، از عصاره استخراج براي

از  رقرار گرفت. براي این منظو استفاده مورد پودر شدن

 بدین .]12[شد  استفاده n(Percolatio (پرکوالسیون روش

 در نظر مورد گیاهی پودر نمونه از گرم 200که  ترتیب

 ،(Separatory funnel  2190/04M) (دکانتور داخل

 سپس شد. ، انگلستان) ریختهاستافوردشایرپیرکس، 

 70متانول و اتانول جداگانه طور به آن به مرحله به مرحله

 داخل طمخلو ساعت حدود یک از شد. پس اضافهدرصد 

 باز دکانتور شیر بعد و شد گذاشته حال همان به دکانتور

 از قطره قطره صورت به الکل و حاوي عصاره محلول تا شد

و  بسته دکانتور شیر ،محلول خروج از خارج و پس دکانتور

 هر روند این شد. برگردانده دکانتور داخل به مجدداً محلول

به  حالل از عصاره شد. جداسازي تکرار بار یک ساعت یک

درسا به  ،DRE-01تغلیظ ( کننده تبخیر دستگاه وسیله

  .]13[ شد و سپس خشک انجام )، کرج، ایرانساز

 و اتانولی يهاگرم از عصاره 1 ،جهت تهیه استوك

 Dimethyl)حالل دي متیل سولفوکساید متانولی در

) DMSO sulfoxide; 125، 250هاي حل و غلظت ،

 48/0و  97/0، 95/1، 9/3، 81/7، 62/15، 25/31، 5/62

 1همچنین استوك  .شد تهیه لیترمیلیگرم بر میلی

بار استریل حل و  لیتر از دهان شویه در آب مقطر دومیلی
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، 81/7، 62/15 ،25/31، 5/62، 125، 250 هايغلظت

  .]14[ شد از آن تهیه 48/0و  97/0، 95/1، 9/3

 دستورالعمل طبق لیوفیلیزه باکتري حاوي آمپول

 خراش پنبه توده از محل هاآمپول شد. باز سازنده شرکت

شد.  ضدعفونی کامالً درصد 70الکل  با آن اطراف و داده

 کنار در هود زیر در و خراش شکسته محل از هاآمپول

 استریل پنس با پنبه قرار داده شدند. سپس تودهشعله 

 براث هینتون مولر محیط از لیترمیلی 2خارج و سپس 

 ماده به انسولین، سرنگ توسط شده مرك، آلمان) اتوکالو(

کردن،  یکنواخت از اضافه شد. پس آمپول درون خشک

 مرك، آلمان) و(آگار  بالد يهامحیط روي اولیه کشت

 از نیوکل گرفت. چند ك، آلمان) انجاممر(آگار  مولرهینتون

کمک سوآب  به استفاده مورد يهاباکتري از کدام هر

سرم  لیترمیلی 5 حاوي آزمایش لوله و در برداشت استریل

 از استفاده با هالوله کدورت سپس .شدند تلقیح فیزیولوژي

، براساید، Cintra4040 ،GBCاسپکتروفتومتر ( دستگاه

 لوله با کدورت هاکدورت این تا ،شد يگیر اندازهاسترالیا) 

  .]15 [باشد  یکسان 5/1×810فارلند  مک 5/0

Well diffusion) روش انتشار از چاهک در آگار  در

 )agar، فارلندي مک نیم معادل میکروبی سوسپانسیون از 

 به آگار هینتون مولر سطح محیط بر شده بود تهیه که

 با سپس شد، داده کشت )اي سفره (یکنواخت صورت

 مترمیلی 7 قطر به ییهاپاستور، چاهک پیپت از استفاده

 از یک هر از میکرولیتر 100 میزان به و گردید حفر

 هاچاهک از یک هر به هامختلف از عصاره يهاغلظت

 گرادسانتی درجه 37  در ساعت 24 مدت به سپس و ریخته

  .]14[شد  )آلمان توتلینگن،، ED،Binder-115 (انکوبه 

 در رشد عدم يهالههاقطر گیرياندازه با مرحله بعد در

اینچی (به علت  کشخط توسط هاچاهک از یک هر اطراف

کش اینچی استفاده در دسترس نبودن کولیس از خط

 به نظر مورد يهاباکتري مقاومت یا شد) میزان حساسیت

 غلظت با جنتامیسین بیوتیکشدند (آنتی تعیین هاعصاره

 متیلمحلول دي از و مثبت کنترل عنوان به 25/1

 استفاده منفی کنترل عنوان بهدرصد  100  سولفوکسید

  .]16[گردید) 

 Minimum) کنندگی مهار غلظت حداقل جهت تعیین

inhibitory concentration; MIC)  گیاه و دهانشویه با 

لوله در نظر  11 (Broth Dillution) لوله  در رقت روش

 لیتر از محیطمیلی 1 هااز آنگرفته شد و به هرکدام 

سریال رقت  1/0براث اضافه و همچنین طبق  مولرهینتون

اضافه شد. در مرحله بعد  هالیتر از عصاره نیز به آنمیلی 1

اضافه شد.  هامیکرولیتر از سوسپانسیون قارچی به لوله 20

ساعت انکوبه  24گراد به مدت درجه سانتی 37لوله در 

 1به عنوان کنترل مثبت ( 10شدند. لوله شماره 

لیتر سوسپانسیون میلی 1براث +  مولرهینتون محیطمیلی

 1به عنوان کنترل منفی ( 11قارچی) و لوله شماره 

براث) در نظر گرفته شد. بعد از  مولرهینتون محیطمیلی

کنندگی بر اساس وجود  مهار غلظت انکوباسیون، حداقل

تعیین شد.  هاکدورت یا عدم وجود کدورت در لوله

همچنین در تعیین حداقل غلظت کشندگی باکتري 

(Minimum bactericidal  concentration;  MBC) ، 20 

 مهار غلظت حداقل روش در که ییهارقت از میکرولیتر

 هینتون مولر کشت محیط در بودند کدورت فاقد کنندگی

 37 دماي در ساعت 24 مدت به و شدند داده آگار کشت

 و هر غلظت در باکتري رشد شدند. انکوبه ادگرسانتی درجه
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 که عصاره از غلظتی ترینو پایین شد مشخص کلونی تعداد

 به )نکرده کلونی رشد(بود  شده باکتري کلونی ایجاد مانع

شد  گرفته نظر حداقل غلظت کشندگی باکتري در عنوان

]14[ .  

 ضد بررسی اثرتمام آزمایشات با سه تکرار انجام شد. 

 SPSSافزار نرمبا   استفاده مورد گیاه يهاارهعص باکتري

 پیرسون همراه با محاسبه ضریب همبستگی 16نسخه 

در نظر  05/0 هاداري در آزمونسطح معنیانجام شد. 

  گرفته شد. 

  نتایج

 اثر چاهک نشان داد که بیشترین در انتشار نتایج روش

و بادرنجبویه  اتانولی و متانولی گیاه عصاره باکتریایی ضد

بر روي لیتر میلیگرم بر میلی 250غلظت  در دهانشویه

، 18که به ترتیب  موتانس مشاهده شد استرپتوکوکوس

متر بود. این میزان بر روي استرپتوکوکوس میلی 14و  18

از  لیترمیلیگرم بر میلی 250سانگوئیس نیز در غلظت 

مشاهده شد که به  ي اتانولی، متانولی و دهانشویههاعصاره

بین غلظت عصاره متر بود. میلی 15و  20، 19تیب  تر

له ممانعت از ها اتانولی، متانولی و دهانشویه و اندازه قطر

همبستگی  استرپتوکوکوس موتانسرشد در اطراف 

). در مورد p>001/0معناداري وجود داشت (

نیز بین غلظت عصاره اتانولی،  سیاسترپتوکوکوس سانگوئ

له ممانعت از رشد ها ازه قطرمتانولی و دهانشویه و اند

همچنین  ).p>001/0داري مشاهده شد (همبستگی معنی

همبستگی میزان غلظت عصاره اتانولی با رشد 

مستقیم و کامل بود  سیاسترپتوکوکوس سانگوئ

)997/0=r ،001/0<p بدین معنا که با افزایش میزان .(

ي تهیه شده از هادر تمام غلظت هاعصارهمیغلظت تما

. با توجه به )p>001/0کاهش یافت ( ها، رشد باکترياهآن

ه نتایج ب، پیرسوناستفاده از آزمون ضریب همبستگی 

  .)2و  1(جدول  گزارش نشده استmean±sd  صورت

به  کنندگی مهار غلظت حداقل نتایج حاصل از تعیین

روش لوله نشان داد که کمترین غلظت مهار کنندگی 

ه بادرنجبویه و دهانشویه وي عصاره اتانولی و متانولی گیا

 25/31، 9/3موتانس به ترتیب  وان بر استرپتوکوکوس

غلظت  حداقل لیتر بود. تعیینگرم بر میلیمیلی62/15و

استرپتوکوکوس سانگوئیس در اثر به کار بر  کنندگی مهار

 25/31 و 62/15، 25/31مواد مذکور به ترتیب گیري 

قل غلظت کشندگی حدالیتر تعیین شد. گرم بر میلیمیلی

باکتري عصاره اتانولی و متانولی گیاه بادرنجبویه و 

به  موتانس دهانشویه وي وان بر روي استرپتوکوکوس

و بر روي استرپتوکوکوس  25/31و  5/62، 125ترتیب 

گرم بر میلی 5/62و  5/31، 5/62سانگوئیس به ترتیب  

  لیتر بود.میلی
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(کنترل مثبت: جنتامایسین،  چاهک در انتشار روش به متر)میلیموتانس (بر حسب  استرپتوکوکوسبادرنجبویه و دهانشویه ستیل پیریدینیوم کلراید بر  گیاه اتانولی و متانولی شد عصارهمیانگین هاله ممانعت از ر - 1جدول 

  لیتر)گرم بر میلیه (بر حسب میلی) و ارتباط آن ها با غلظت هاي مختلف تهیه شده از گیاه بادرنجبویدي متیل سولفوکسایدکنترل منفی: 
  

  هاغلظت

  

 نوع ماده ضد میکروبی

250 125 5/62 25/31 62/15 81/7 9/3 95/1 97/0 48/0 
گرم بر میلی  25/1جنتامایسین 

  لیترمیلی
  pمقدار   r مقدار سولفوکسایدمتیلدي

  > 001/0  997/0 - 19 - 4 5 7 10 10 12 13 15 18 عصاره اتانولی گیاه بادرنجبویه

  > 001/0  997/0 - 19 - 5 5 9 11 12 13 14 15 18 عصاره متانولی گیاه بادرنجبویه

  > 001/0  997/0 - 19 4 4 5 7 8 9 10 11 13 14 وان وي شویه دهان
  

  اشد.متر می بمیلی) نشان دهنده عدم رشد می باشد، اعداد داخل جدول نشان دهنده میانگین قطر هاله ممانعت از رشد بر حسب - ( 

  

  

  

(کنترل مثبت: جنتامایسین،   چاهک در انتشار روش به  متر)رپتوکوکوس سانگوئیس (بر حسب میلیاستبادرنجبویه و دهانشویه ستیل پیریدینیوم کلراید بر  گیاه اتانولی و متانولی قطر هاله ممانعت از رشد عصاره -2جدول 

  لیتر)گرم بر میلی(بر حسب میلی مختلف تهیه شده از گیاه بادرنجبویههاي لظتها با غ) و ارتباط آنسولفوکسایدمتیلديکنترل منفی: 
  

  اهغلظت

  

نوع ماده ضد 

 میکروبی

250 125 5/62 25/31 62/15 81/7 9/3 95/1 97/0 48/0 
گرم بر میلی  25/1جنتامایسین 

  لیتریلیم
 pمقدار   rمقدار  سولفوکسایدمتیلدي

عصاره اتانولی گیاه 

 بادرنجبویه
19 18 16 15 13 12 9 7 5 - 21 - 997/0  001/0 <  

عصاره متانولی گیاه 

 بادرنجبویه
20 18 18 17 14 13 10 8 5 - 21 - 997/0  001/0 <  

  > 001/0  997/0 - 21 4 5 6 7 7 8 9 11 14 15 وان وي شویه دهان
  

  باشد.می 05/0داري سطح معنی در Pearson * آزمون آماري به کار رفته محاسبه ضریب همبستگیمتر می باشد. میلیه ممانعت از رشد بر حسب ) نشان دهنده عدم رشد می باشد، اعداد داخل جدول نشان دهنده اندازه هال-( *

  گزارش نشده است.mean±sd  نتایج بصورت، Pearsonبا توجه به استفاده از آزمون ضریب همبستگی *
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  بحث 

اد به کار مو مؤثرتریني شیمیایی یکی هادهانشویه

ي دندانی و زدودن هاگرفته شده جهت پاکسازي کانال

طرفی  باشند. ازمیي عفونت زاي دهان و دندان هاباکتري

 ایران در ي گذشتههااز زمان عفونی عوامل بر گیاهان تأثیر

محققان در این  توجه مورد جهان مناطق همچنین دیگر و

 از یاريبس در است و اثرات آن بوده مردم عادي و زمینه

 . در این]17-18[است  شده تأیید آزمایشات و تحقیقات

 مانند بادرنجبویه گیاه متانولی و اتانولی يهاعصاره تحقیق

 نشان از خود مطلوبی ضدمیکروبی وان اثر وي شویه دهان

بر دو باکتري  هاضد باکتریایی آن تأثیردادند و 

  . شد تأییدسانگوئیس و  موتانس استرپتوکوکوس

و همکارانش در ایران به  Kamaliبررسی  طی یک

روش انتشار از دیسک بر آگار یا کربی بائر (در مقدمه در 

مورد این روش توضیح داده شد) نشان دادند که عصاره 

اتیل استاتی بادرنجبویه اثر ضد رشد بر روي باکتري 

له ممانعت از هاباسیلوس سرئوس دارد و بیشترین قطر

متر است. میلی 12ین باکتري رشد در این روش اطراف ا

و کشندگی باکتري  کنندگی مهار غلظت حداقلهمچنین 

توسط عصاره اتیل استاتی بادرنجبویه در این تحقیق براي 

لیتر تعیین گردید. میلیگرم بر میلی 25-78/0این باکتري 

ي اتانولی و هادر مطالعه ما نیز اثرات ضد باکتریایی عصاره

هر دو باکتري استرپتوکوکوس  متانولی بادرنجبویه بر

له هاسانگوئیس و موتانس نشان داده شد. بیشترین قطر

ممانعت از رشد اطراف استرپتوکوکوس سانگوئیس براي 

و بر  20و  19ي اتانولی و متانولی به ترتیب هاعصاره

 18له هاموتانس در اثر به کارگیري هر دو عصاره قطر این

در مقایسه با مطالعه متر تعیین شدکه اندازه آن میلی

Kamali  شیمیایی  در ترکیبات . تغییر]19[بیشتر بود

ي ضد میکروبی هاباعث تغییرات در میزان فعالیت هاعصاره

که ناشی از فعالیت  هالههاگردد که بر میزان قطرمی هاآن

تواند اثر مستقیم داشته میضد میکروبی این مواد است 

  .]19-20[باشد 

و  کنندگی مهار غلظت حداقلدر مطالعه حاضر 

کشندگی باکتري در اثر به کارگیري عصاره اتانولی و 

موتانس به ترتیب  استرپتوکوکوس متانولی بادرنجبویه بر

و  25/31استرپتوکوکوس سانگوئیس و بر  25/31و  9/3

حداقل لیتر تعیین شد. از طرفی میلیگرم بر میلی 62/15

تانولی و متانولی عصاره اغلظت کشندگی باکتري این دو 

و  125 نیز به ترتیب بر روي استرپتوکوکوس موتانس

گرم بر میلی 5/31و  5/62و بر روي سانگوئیس  5/62

لیتر بود. این میزان از حداقل غلظت مهار کنندگی از میلی

 کمالیرشد و کشندگی باکتري در مقایسه با مطالعه 

که  نشان داده است هابررسی. ]19[میزان باالتري بود 

 هاترکیبات ضد باکتریایی مانند فالونوئیدها و پلی فنول

شوند و از میباکتریایی  RNAو  DNAباعث مهار ساخت 

کند. در این راستا میزان و میجلوگیري  هارشد باکتري

ي مختلف الکلی هاجایگاه ترکیبات فنولی در عصاره

گذاري تأثیرگیاهان نیز متفاوت است و بنابراین میزان 

ي مختلف نیز متغیر هاي مختلف در غلظتهاهعصار

  . ]13، 19[باشد می

Lee یید کردند که روغن تأکره  و همکارن در کشور

بادرنجبویه بر روي باکتري استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم 

بود و حداقل غلظت مهار کنندگی از  مؤثرمتیسیلین به 

لیتر بود که بسیار میلیمیکروگرم بر  26 - 2592آن  رشد

. ]21[کمتر از میزان به دست آمده در مطالعه ما بود 
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اثرات متفاوت ضد رشد باکتریایی مواد گیاهی در 

از  میاقلی ي مختلف ممکن است به علت شرایطهاغلظت

روید میارتفاعی که گیاه در آن  و خاك هوا، آب، جمله

  . ]20[بستگی داشته داشته باشد 

در ایران اثر ضد  یاقوتی خراسانی و همکاراندر مطالعه 

کلرهگزیدین  سدیم، ي هیپوکلریتهاباکتریایی دهانشویه

 100و اسانس هیدورالکلی آویشن شیرازي درصد  2

لیتر بر باکتري انتروکوکوس فکالیس به میلی بر گرممیلی

یید شد. در این مطالعه تأروش انتشار از دیسک بر آگار 

اف له ممانعت از رشد به ترتیب اطرهابیشترین قطر

 متر)،میلی 1/19سدیم ( ي آغشته به هیپوکلریتهادیسک

متر) و اسانس میلی 1/16(درصد  2کلرهگزیدین 

ده شد. در این مطالعه متر) مشاهمیلی 5/13هیدورالکلی (

ي مختلف مورد مطالعه هابین محلولدراي معنیاختالف 

ي هالهها. در مطالعه ما نیز=p)001/0شد ( مشاهده

ي الکلی هاي حاوي عصارههااطراف چاهک ممانعت از رشد

بادرنجبویه و دهانشویه ستیل پیریدینیوم مشاهده شدند 

 18بیشترین اندازه موتانس  استرپتوکوکوسکه براي 

متر و مربوط به به کارگیري عصاره اتانولی و متانولی میلی

له عدم رشد اطراف چاهک حاوي هابادرنجبویه بود. قطر

اطراف استرپتوکوکوس متر بود. میلی 14دهانشویه 

و  20، 19ي ممانعت از رشد هالههاترتیب  بهسانگوئیس 

ي هاي حاوي عصارههاچاهکمتر در اطراف میلی 15

مشاهده  اتانولی بادرنجبویه و دهانشویه ستیل پیریدینیوم

له ممانعت از رشد اطراف هااین اندازه از قطر شدند.

کمتر از میزان مشاهده دهانشویه شیمیایی در مطالعه ما 

و همکاران بود و برعکس یاقوتی خراسانی شده در مطالعه 

ي هیدروالکلی گیاه اثرات بهتري را نشان دادند هاعصاره

]22[.  

توان علت اختالفات در اندازه میدالیل مختلفی را 

له عدم رشد و اثرات مختلف ضد باکتریایی این مواد هاقطر

میزان حاللیت پایین یا دانست. از جمله علل اختالف 

باالي این مواد در حالل مربوطه، میزان انتشار این مواد در 

آگار، میزان غلظت بکار گرفته از مواد مذکور، اثرات 

ضدباکتریایی بیشتر بعضی از این مواد نسبت به سایرین 

باشد می(که در تحقیقات مختلف نشان داده شده است) 

]23 ،14[.  

ایران به روش انتشار از چاهک و همکارانش در  زاکانی

در آگار (این روش در بخش روش کار این مقاله توضیح 

داده شده است) و تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی 

رقیق شده در آب  يهااثرات ضدباکتریایی دهانشویه

فلوراید را بر  و زایلیتول ترکیبی و دهانشویه %2فلوراید 

سیدوفیلوس ا الکتوباسیلوس و استرپتوکوکوس موتانس

 دهانشویهنشان دادند. در روش انتشار از چاهک در آگار 

ثیر بود. تأفلوراید بر هردو باکتري بی  و زایلیتول ترکیبی

 الکتوباسیلوسله ممانعت از رشد در اطراف ها اما بیشترین

 17استرپتوکوکوس موتانس و در اطراف  24اسیدوفیلوس 

 درصد 2وراید متر بود. حداقل غلظت مهارکنندگی فلمیلی

لیتر و میلیمیکروگرم بر  128بر هر دو باکتري در غلظت 

فلوراید نیز بر هردو باکتري  و زایلیتول ترکیبی دهانشویه

در تحقیق لیتر بود. میلیمیکروگرم بر  64در غلظت 

بر مترین غلظت مهار کنندگی دهانشویه ک ،حاضر

بر  25/31و سانگوئیس  62/15موتانس  استرپتوکوکوس

لیتر بود که این میزان غلظت نسبت به میلیگرم بر لیمی

و همکارانش بیشتر بود که نشان دهنده  زاکانیمطالعه 
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 ترکیبی و دهانشویهدرصد  2فلوراید اثرات بهتر دهانشویه 

در مطالعه ما نیز از روش تعیین است.  فلوراید و زایلیتول

حداقل غلظت مهارکنندگی از رشد و تعیین حداقل غلظت 

ندگی باکتري جهت بررسی اثرات ضد باکتریایی کش

ي هاي این گیاه استفاده شد. این دور روش، روشهاعصاره

جهت تعیین  طالیی استاندارد عنوان و به بوده کمی

به مواد ضد میکروبی انجام  نسبت باکتري حساسیت

  .]23[آید میحساب هشود که از محاسن این روش بمی

توان موارد زیر را نام میه در انتها از محدودیت مطالع

 شناسایی جهت و است کیفی روش یک چاهک برد: روش

 هابیوتیکبه آنتی نسبت باکتري حساسیت یا مقاومت

 دقت شوند، بنابراین به علت کیفی بودن از می استفاده

نیست. همچنین در این روش  برخودار باالیی چندان

ي ماده باکتري کشی یا خاصیت بازدارندگی از رشد باکتر

شود. همچنین ممکن است میمورد مطالعه مشخص ن

بعضی از ترکیبات گیاهی در حالل حل نشده باشند و 

  . ]18، 23[اثرات خود را به خوبی ظاهر نساخته باشند 

گیاه بادرنجبویه در این  ضد باکتریایی اثرات به توجه با

تنی تر و دروني دقیقهاروش تا شودمی مطالعه، پیشنهاد

یی این ي بیشتر روي اثرات ضد باکتریاهاررسیجهت ب

 زمینه در . تحقیقات گسترده ترگیاه مورد توجه قرار گیرد

 يهابر میکروارگانیسم دارویی گیاهان سایر اثرات

 گسترده همکاري با قطعاً و گیرد صورت دهان زايبیماري

 تحقیقات تا ،انتظار داشت توانمی مربوط مراکز بین

آید. همچنین  در اجرا مرحله به زمینه این در تريجامع

 ماده و استخراج دارویی گیاهان از گونه بهترین شناخت

 انبوه تولید براي را راه توانست خواهد هاآن خالص مؤثره

نسبت  سوء اثرات با حداقل آمد کار گیاهی يهادهانشویه

  سازد. شیمیایی هموار به مواد

  گیرينتیجه

 مشاهدهوبی این گیاه در این مطالعه اثرات ضد میکر

ي مطالعه حاضر نشان دهنده اثرات ضد هاشد. یافته

وان حاوي ستیل پیرینیدیوم -باکتریایی دهانشویه وي

ي هاي الکلی بادرنجبویه بر روي باکتريهاکلراید و عصاره

مورد مطالعه در این تحقیق (استرپتوکوکوس موتانس و 

از عصاره  رسدمیاسترپتوکوکوس سنگوئیس) بود. به نظر 

بادرنجبویه عنوان ماده ضدعفونی کننده دهان و دندان 

آزمایشات درون تنی و آزمایشات  توان استفاده نمود. امامی

متعدد بر روي انسان جهت اثبات بی خطر و بی ضرر بودن 

  .باشدمیاین ترکیب الزم 

  تشکر و قدردانی

جام که در راهنمایی و ان افرادي تمام از مقاله این نویسندگان

و راهنمایی  نحوي آزمایشات و نوشتن و ویرایش مقاله حاضر به

نموده اند و همچنین کمک و راهنمایی عوامل و  همکاري

در انجام امور  آملی  ...ا واحد آیتمیکارکنان دانشگاه آزاد اسال

ي هااداري مربوط به اجازه استفاده از آزمایشگاه، لوازم و دستگاه

و  اي عملی مربوط به این تحقیق تقدیرمورد نیاز در انجام کاره

   نمایند.می تشکر
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A Survey on the Antibacterial Effects of Mouthwash Cetylpyridinium 

Chloride and Alcoholic Extract of Melissa officinalis L. on Streptococcus 

mutans and Streptococcus sanguinis 
 

A.A. Faraji1, Kh. Issazadeh2, S. Rouhi3, M. Parvareh4, F. Zaboli5 
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Background and Objectives: Streptococcus sanguinis and mutans are dental infections agents. Due to the adverse 

effects of chemical mouthwashes, the aim of the present study was to determine the antibacterial effects of 

cetylpyridinium chloride mouthwash and alcoholic extracts of Melissa officinalis plant on the growth of these bacteria. 

Materials and Methods: In this laboratory study, M. officinalis leaves were collected and extracted using percolation 

method. Well diffusion method and determination of minimum inhibitory and bactericidal concentrations were used 

for the antibacterial effects determination of alcoholic extracts of the plant and mouthwash in the concentrations of 

250, 125, 62.5, 31.25, 15.62, 7.81, 3.9, 1.95, 0.97 and 0.48 mg/ml. Statistical analysis was performed using Pearson’s 

correlation coefficient. 

Results: The most antibacterial effect of ethanolic and methanolic extracts of M. officinalis and mouthwash on S. 

mutans and sanguinis was in the concentration of 250 mg/ml and the least inhibitory concentrations against S. mutans 

were 3.9, 31.25 and 15.26 and against S. sanguinis were 31.25, 15.62and 31.25 mg/ml, respectively. The minimum 

bactericidal concentrations of ethanolic and methanolic extracts of M. officinalis and mouthwash against S. mutans 

were 125, 62.5 and 31.25 and against S. sanguinis were 62.5, 31.5 and 62.5 mg/ml, respectively. There was a positive 

significant correlation between increasing concentration of extracts and inhibition of bacterial growth (p <0.001). 

Conclusion: It seems that M. officinalis extract like mouthwash can be used as an oral and teeth antiseptic. However, 

in-vivo tests and proves that there is no harmful effects on the human body are essential for the production of this type 

of herbal mouthwash. 

Key words: Cetylpyridinium chloride, Melissa officinalis, Streptococcus mutans, Streptococcus sanguinis 
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