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Abstract 

Background and aim: Dental caries is a major health problem nowadays. polyphenolic compounds of 

tea can exert its anti-cariogenic effects by affecting the cariogenic Streptococcus Mutans bacteria. The 

aim of this study was to investigate the antimicrobial effect of ethanolic, methanolic and aqueous 

extracts of green tea in comparison with chlorhexidine on Iranian strain of this bacteria. 

Materials and Methods: 10 g of green tea powder was dissolved in 100 mg of ethanol, methanol and 

aqueous solvents separately. After one week, the obtained solutions were filtered and 100mg / ml 

solution was extracted. to evaluate the diameter of inhibition, zone The Swabs impregnated with 

suspension scrubbed on culture medium. the extracts were injected onto special paper discs and the 

impregnated disks were placed on the bacterial culture media, plates were kept in the incubator for 24 

hours at 37 °C and then the diameter of inhibition zones was calculated. Using Muller Hinton Broth, 

herbal extracts were made at concentrations 1:2 (50 mg/ml) and 1:4 (25 mg/ml) and 1:8 (12.5 mg/ml) 

and 1:16 (6.25 mg/ml) and 1:32 (3.125 mg/ml). Then, 100 μl microbial suspensions made by standard 

McFarland 0.5 were transferred to all test tube. The test tubes were placed in an incubator at 37°C for 24 

hours. After 1 day, contents of all test tubes were separately cultured on Muller Hinton Broth medium. 

The culture media were incubated at 37°C for 1 day. The results were evaluated in the form of growth or 

non-growth of bacterial colonies on culture media and MBC and MIC were determined. ANOVA and 

Post hoc test was used for statistical analyze with SPSS Software. 

Results: Experimental results after three iterations showed mean values of 16.16, 16.66, 12.5 

and 17.5 mm for diameter of the inhibition zone of ethanolic, methanolic and aqueous extracts 

and chlorhexidine 0.2%, as control. Also, at the significant level of 0.05, there was no 

significant difference between the diameter of the inhibition zone of ethanol, methanol and 

chlorhexidine extracts. (p>0.05)The Aqueous Extract Showed Significant difference with other 

Extracts. MBC Reported 12.5mg/ml for Ethanolic and 50mg/ml for two other extracts. MIC 

Reported 6.25mg/ml for ethanolic and 25mg/ml for two other extracts.  

Conclusion: The results showed that the antimicrobial effects of ethanolic and methanolic extract 

of Iranian green tea are higher than aqueous extract and there is no significant difference 

between these two extracts with Chlorohexidine. 

Keywords: green tea, Streptococcus Mutans, zone of inhibition, MIC, MBC 
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 :الصهخ

ترکيبات پلی فنولی چای اثرات ضد . امروزه پوسيدگی دندانی به عنوان یک مشكل بزرگ بهداشتی مطرح است :سابقه وهدف

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر ضد . پوسيدگی خود را با تاثير بر باکتری پوسيدگی زای استرپتوکوکوس موتانس نشان ميدهد

 . و آّبی گياه چای سبز در مقایسه با کلر هگزیدین، برسوش ایرانی این باکتری ميباشد ميكروبی عصاره های اتانولی ، متانولی

 588روز محلول  4پس از گذشت . دیسه گانه حل گرد یگرم حالل ها یليم 588سبز در  یگرم از پودر چا 58 :و روش ها مواد

 یبر رو یكروبيم ونيد ابتدا سواپ آغشته به سوسپانسقطر هاله عدم رش یجهت بررس. دیگرد هيعصاره ها تهميلی گرم بر ميلی ليتر 

 یکشت باکتر طيمح یمخصوص توسط عصاره ها آغشته شده و بر رو یکاغذ یها سکیاسكراب شده و سپس د یکشت باکتر طيمح

 یاله هاشدند و  سپس قطر ه یگهداردرجه سانتی گراد ن 24ر ساعت درون انكوباتو 24ت به مدت کش طيمح یها تيقرار گرفته ، پل

  5:4و ( ميلی گرم بر ميلی ليتر 28)  5:2 یرقت ها  Broth  Muller Hintonکشت طيبا استفاده از مح. دیعدم رشد محاسبه گرد

ميلی  522/2) 5:22و ( ميلی گرم بر ميلی ليتر  3022) 5:53و ( ميلی گرم بر ميلی ليتر  2/52) 5:0و ( ميلی گرم بر ميلی ليتر  22)

  McFarland  2/8که به روش استاندارد یكروبيم ونياز سوسپانس تريكروليم 588 زانيم.  دیگرد هيعصاره ها ته( رگرم بر ميلی ليت

  یمحتوا. رار گرفتند درجه سانتی گراد ق 24ساعت در انكوباتور  24و به مدت  .دیمنتقل گرد شیازما یشده بود  به تمام لوله ها هيته

 5کشت به مدت  یها طيمح. کشت داده شدند Muller Hinton  Brothکشت  طيمح یگانه روبه صورت جدا شیازما یلوله ها مامت

کشت  یها طيمح یها رو یباکتر یعدم رشد کلون ایحاصل به شكل رشد  جیقرار گرفتند و نتا درجه سانتی گراد 24روز در انكوباتور  

جهت Post hocو  ANOVA یآمار یآزمون ها. دیگرد نييعصاره ها تع MICو   MBC یقرار گرفتند و شاخص ها یمورد بررس

 .انجام گرفت SPSSعدم رشد توسط نرم افزار  یطول هاله ها یآمار یبررس

 یعصاره آب یمتر، برا یليم 33/53  برابر یعصاره متانول یمتر ، برا یليم 53/53برابر  یعصاره اتانول یقطر هاله عدم رشد برا  :ها افتهي

قطر هاله  ني، ب 82/8 یدار یدر سطح معن نيهمچن. متر نشان داد یليم2/54برابر % 2/8 نیدیکلروهگز یمتر وبرا یليم 2/52برابر 

هاله عدم رشد  نيب یدار یتفاوت معن ( P>82/8.)دیدار مشاهده نگرد یتفاوت معن نیدیو کلرهگز یمتانول ،یعدم رشد عصاره اتانول

 28برابر  گریدوعصاره د یو برا mg/ml 2/52برابر  یعصاره اتانول یبرا MBCشاخص . دیگرد تیعصاره ها رو ریبا سا یعصاره آب

mg/ml صو شاخ MIC 22 گریدوعصاره د یو برا ميلی گرم بر ميلی ليتر  22/3 برابر یعصاره اتانول یبرا mg/ml دیگرد تیبرابر رو . 

 یرانیسبز ا یچا یو متانول یاتانول یعصاره ها یرشد باکتر یو مهارکنندگ یکش كروبيحاصل نشان داد اثرات م جینتا :گيری نتيجه

 .ندارند نیدیبا کلروهگز یدار یدو عصاره تفاوت معن نیعدم رشد ا یبوده و طول هاله ها شتريب ینسبت به عصاره آب

 MIC ،MBCچای سبز، استرپتوکوکوس موتانس، هاله عدم رشد،  :کليد واژه ها

 

 :مقدمه

 نیو مهم تر نیاز بزرگتر یكیامروزه به عنوان  یدندان یدگيپوس

. رود  یدر کودکان و بزرگساالن به شمار م یمشكالت بهداشت

 یدگيپوس یها یباکتر ،یدگيپوس جادیعوامل مختلف ا انيدر م

موثر  یها یباکتر نیاز مهم تر. باشد یم ینقش بارز یزا دارا

موتانس اشاره  توکوکوستوان به استرپ یم یدگيپوس ندیبر فرا

 یدندان یدگيمسبب پوس  هيبه عنوان عامل اول یاکترب نیا. کرد

 (5) .شود یشناخته م

تواند در  یم یمشكل بهداشت کیبه عنوان  یدندان یدگيپوس

شدن آن شود که در  یپالپ دندان و عفون یريسبب درگ تینها

 ازيممكن است دندان مبتال ن یصورت عدم درمان به موقع حت

 یرو مايشكل مستقم نیشدن داشته باشد که ا دهيبه کش

 یاثر منف ماريب (Quality Of Life) یماريب یزندگ تيفيک

  (2).تخواهد داش

. هستند DMFT شاخص یسطوح باال انگريب رانیدر ا مطالعات

 رانیمرد و زن در ا 0285 یبر رو 2883درسال   یدر مطالعه ا
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بوده  دهپوسي دندان 4/2±3/2 یدارا نيانگيافراد به طور م نیا

به امر بهداشت دهان  شتريتوجه ب ازين انگريب زيامار ن نیاند که ا

دندان  یدگياز پوس یريشگيپ یو دندان و استفاده از روش ها

 (2).دباش یم

بر  لميوفيب هیال کی لياسترپتوکوکوس موتانس با تشك یباکتر

 ندیآغازگر فرا یكروبيپالك م ليسطح دندان و تشك یرو

 (4).استدندان  یدگيپوس

دندان  ینايرپتوکوکوس موتانس با اتصال به سطح ماست یباکتر

با استفاده از  یخارج سلول یدیساکار یو ترشح ذرات پل

 ندیفرا یمانند ساکارز ط ريقابل تخم یها دراتيکربوه

 ديدندان و تول ینايترانسفراز باعث اتصال به سطح م لیكوزيگل

 ینايمنجر به انحالل سطح م تیشود، که در نها یم دياس

 (2).گردد یم یدگيپوس ندیو فرا دندان

کاهش سطح آن  یتالش برا یباکتر نیبا توجه به نقش بارز ا 

 یاهيگ باتياستفاده از ترک. در حفره دهان همچنان ادامه دارد

 یمختلف مورد نظر بوده است و چا قاتيمنظور در تحق نیبه ا

 (3).موثر شناخته شده است بيترک کیبه عنوان 

درمان انواع  یدور برا یاز گذشته ها ییارود اهانياز گ استفاده

 یها یماريب انيم نیها مورد نظر بوده است و از ا یماريب

هرچند با گسترش  (4).داشته اند یقابل مالحظه ا تياهم یعفون

و  یميتوشيف یمختلف علوم مانند داروها یشاخه ها

ضد  یداروها ديلدر تو ییايمياستفاده از مواد ش ،یفارماکولوژ

 ليرا به خود معطوف کرد، اما به دل نيتوجه محقق ییایباکتر

و نادرست، دانشمندان مجددا مجبور به  هیرو یاستفاده ب

شده اند  یعفون یها ماريدر درمان ب یاهيگ باتياستفاده از ترک
 قاتياز تحق یبه عنوان بخش ییدارو اهانيعالقه به مطالعه گ. (0)

توان عصاره . است شیجهان در حال افزا اسردر سر یفارماکولوژ

در متوقف و مهار کردن رشد استرپتوکوکوس  یاهيگ یها

تواند  یموضوع م نیا. قرار گرفته است یموتانس مورد بررس

مرتبط با  یها یماريب شرفتيکنترل پ یرا برا یینو یاستراتژ

 لهيبه وس( دندان یدگيو پوس ودنتالیپر یها یماريب)پالك 

 (5).فراهم کند یعيمنابع طب

را به  یكينيو کل یشگاهیسبز به شكل آزما یاثرات چا ققانمح

 یمختلف و در غلظت ها یانجام رسانده اند و از حالل ها

استرپتوکوکوس موتانس  یمختلف باکتر یمتفاوت بر سوش ها

 كروبينقش م 2852در سال  در مطالعه ای. استفاده کرده اند

 سیبرر استرپتوکوکوس موتانس یبر باکتر یانواع چا یکش

به انجام مطالعه ای در این خصوص  زين رانیدر ا. (58) .شد 

سبز  ینقش چا 2855و همكاران در سال  ینادر. است دهيرس

استرپتوکوکوس موتانس نشان  یباکتر یرا بر رو اهيو س

 یباکتر یها بر رو شگاهیآزما نیاز ا کی چيدر ه كنيل. (55)دادند

 یرانیا معهدهان جادر  یكروبيکه به صورت فلور م رانیا یبوم

صورت نگرفته  یجوامع متفاوت بوده بررس ریموجود بوده و با سا

 ایآ ميکن یم یموضوع بررس نیمطالعه با علم به ا نیدر ا. است

و  یو متانول یمختلف اتانول یاز عصاره ها یكسانیغلظت  نيب

 هيعل  یكروبيضد م تيخاص زانيم یسبز تفاوت بر رو یچا یآب

با شاهد  سهیموتانس در مقا توکوکوساسترپ یباکتر یبوم پیتا

 ميکن یم یبررس زين تیدر نها. ريخ ایوجود دارد  ینیدیکلرهگز

 یدر چه غلظت یاهيگ بيترک نیا یو آب یالكل یعصاره ها

مهار  تيو حداقل خاص(  MBC) یکش كروبيم تيحداقل خاص

 .كننديخود را القا م( MIC) یباکتر یکنندگ
 

 

  :مواد و روش ها

آزمایشگاهی با محتوای  –بی این مطالعه یک مطالعه تجر

به این منظور برگ چای سبز تازه الهيجان . کاربردی بوده است

(Camellia Sinensis ) از بازار محلی تهيه شده و با کتب مرجع

علمی مورد شناسایی و تایيد قرار گرفت و پس از خشک شدن 

برقی خرد  بدر جای خنک و تاریک، توسط دستگاه آسيا

گرم از پودر  Maceration ،58 ز تكنيک  با استفاده ا. شدند

ميلی گرم حالل اتانولی ، متانولی و آبی  588گياه چای سبز در 

. (4)جداگانه حل گردید و یک هفته در دمای اتاق باقی ماند

 Whatmanمحلول های بدست آمده با استفاده از فيلترکاغذی 

  و قيف بوخنر فيلتر شده و در نهایت از پودر حاصل، 5شماره 

 DMSOعصاره با استفاده از حالل  ميلی گرم بر ميلی ليتر 588
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 UVتهيه گردید و تحت اشعه ( دی متيل سولفواکساید) 

 (52).استریل شد

بررسي قطر هاله عدم رشد ناشي از عصاره های اتانولي 

 :متانولي و آبي گياه چای سبز

جهت بررسی قطر هاله عدم رشد از محيط کشت مولر هينتون 

سوسپانسيون نيم مک فارلند از باکتری مورد مطالعه آگار و 

سوسپانسيون باکتریایی نيم مک فارلند در سرم . استفاده گردید

سوش باکتری  (52).فيزیولوژی استریل تهيه می شود

از مرکز کلكسيون  PTCC 1683استرپتوکوکوس موتانس 

جهت فعال سازی، . ميكروارگانيسم های صنعتی ایران تهيه شد

کشت داده  شد و پليت  Blood Agarابتدا  در محيطباکتری 

درجه  24ساعت در انكوباتور تحت دمای  24مورد نظر به مدت 

سپس پليت مورد نظر از انكوباتور خارج شده و به . قرار داده شد

وسيله  آن سوسپانسيون نيم مک فارلند در زیر هود تهيه 

ط پس از آن سواپ آغشته به سوسپانسيون در محي. گردید

استریل و در زیر هود آزمایشگاه بر روی محيط کشت اسكراب 

سپس عصاره های به دست آمده و همچنين . گردید

کلرهگزیدین به عنوان شاهد بر روی دیسک های کاغذی 

به ازای هر عصاره و ( 3).ميليمتر تزریق شد 3/4استریل در ابعاد 

مورد آزمایش قرار ( دیسک 52در مجموع ) دیسک  2شاهد، 

دیسک آغشته به هر عصاره بر روی محيط کشت باکتری . فتگر

عددی به عنوان کد نمونه  ،در زیر هر دیسک. گذاشته شد

پليت های محيط کشت به مدت بيست و چهار . نوشته شد

درجه  نگهداری شدند و پس  24ساعت درون انكوباتور با دمای 

از این مدت قطر هاله های عدم رشد توسط کوليس به ميلی 

نتایج حاصل از قطر هاله های عدم  . (52).ارزیابی گردید متر

مورد بررسی   Post hocو   ANOVAرشد از طریق آزمون 

 .آماری قرار گرفت

 : MBCبررسي شاخص  

 MBC(Minimum Bactericidal در مرحله بعد شاخص

Concentration  کشتبا استفاده از محيطBroth Muller    

Hinton 5:4و   لی گرم بر ميلی ليتر مي 28، 5:2های  رقت  

ميلی گرم بر ميلی  2/52، 5:0و  ميلی گرم بر ميلی ليتر 22

 522/2،  5:22و  ميلی گرم بر ميلی ليتر 22/3 ، 5:53و ليتر 

عصاره های اتانولی ، متانولی و آبی گياه  ميلی گرم بر ميلی ليتر

ميكروليتر از  588ميزان . چای سبز جداگانه تهيه گردید 

 McFarland 0.5انسيون ميكروبی که به روش استاندارد سوسپ

یک . تهيه شده بود  به تمام لوله های ازمایش منتقل گردید 

لوله ازمایش شامل شاهد گياه چای سبز بدون اضافه شدن 

باکتری و یک لوله آزمایش برای شاهد سوسپانسيون ميكروبی و 

وله های تهيه شده  و تمام ل (Blank)یک لوله ازمایش خالی  

 درجه سانتی گراد  24 ساعت در انكوباتور 24ازمایش به مدت 

 (.0)قرار گرفتند 

ساعت محتوای  تمام لوله های ازمایش به صورت  24بعد از  

کشت داده  Muller Hinton Brothجداگانه روی محيط کشت

درجه  24 روز در انكوباتور 5محيط های کشت به مدت . شدند

ند و نتایج حاصل به شكل رشد یا عدم قرار گرفت  سانتی گراد

رشد کلونی باکتری ها روی محيط های کشت مورد بررسی قرار 

برای تمام عصاره های اتانولی متانولی و  MICگرفتند و شاخص 

بدین منظور پليتی با . (4)آبی و همچنين شاهد تعيين گردید 

حداقل رقت که فاقد هر گونه ميكروارگانيسم بوده و هيچ رشد 

در نظر  MBCتری در آن صورت نگرفته بود به عنوان پليت باک

 .گرفته شد

 : MICبررسي شاخص  

 MIC (Minimum Inhibitoryبه منظور بررسی 

Concentration  ) پليتی با حداقل رقت که فاقد کمترین رشد

در آن متوقف شده بود به عنوان   باکتری بوده و رشد باکتری

 .در نظر گرفته شد MICپليت 

 

 :فته هايا

در این تحقيق با هدف بررسی هاله عدم رشد ناشی از عصاره 

های چای سبز بر سوش ایرانی باکتری  استرپتوکوکوس 

و همچنين خاصيت ميكروب کشی و  PTCC 1683موتانس 

مهارکنندگی رشد باکتری، قطر هاله های عدم رشد ناشی از 
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قایسه عصاره های اتانولی ، متانولی و آبی گياه چای سبز در م

با دهان شویه کلرهگزیدین  محاسبه گردید و از طریق آزمون 

ANOVA   وPost hoc  به وسيله نرم افزارSPSS  مورد بررسی

نتایح حاصل از آزمایش طول هاله عدم رشد . آماری قرار گرفت

بار تكرار آزمایش ميانگين طول هاله عدم  2نشان داد پس از 

ميلی متر ،ميانگين   33/53  رشد ناشی از عصاره متانولی برابر

ميلی  53/53طول هاله عدم رشد ناشی از عصاره اتانولی برابر 

 متر ، ميانگين طول هاله عدم رشد ناشی از عصاره آبی برابر

ميلی متر و ميانگين طول هاله عدم رشد ناشی از    2/52

 .ميلی متر ميباشد 2/54برابر %  2/8 کلروهگزیدین 
 

عدم رشد ناشي از عصاره های اتانولي ،  قطر هاله های  -9جدول 

متانولي و آبي گياه چای سبز در مقايسه با دهان شويه کلرهگزيدين 

 بر حسب ميلي متر

 

عصاره  

 آبي

عصاره 

 متانولي

عصاره 

 اتانولي

 يدينکلروهگز

0/2% 

طول هاله عدم 

رشد ازمایش 

5(mm) 

52 53 2/53 54 

طول هاله عدم 

رشد ازمایش 

2(mm) 

52 2/54 2/53 50 

طول هاله عدم 

رشد آزمایش 

2(mm)  

2/52 2/53 2/52 2/54 

 2/54 53/53 33/53 2/52 ميانگين
 

همچنين پس از آزمایش رقيق سازی ،  حداقل غلظت 

و حداقل غلظت کشنده باکتری ( MIC)مهارکننده رشد باکتری 

(MBC )مطابق جدول زیر حاصل گردید: 
 

و حداقل ( MIC)باکتری  حداقل غلظت مهارکننده رشد - 0جدول 

عصاره های اتانولي ، متانولي و آبي  (MBC)غلظت کشنده باکتری 

 گياه چای سبز

 

 گياه

 

MIC 
 

Mg/ml 

MBC 
 

Mg/ml 

 28 22 عصاره آبی

 28 22 عصاره متانولی

 2/52 22/3 عصاره اتانولی

آناليز آماری نشان داد تفاوت طول هاله های عدم رشد ناشی 

ت به عصاره اتانولی، متانولی و کلرهگزیدین از عصاره آبی نسب

اما بين نتایج  ( P=885/8).معنی دار است 2  چای سبز

حاصل از طول هاله های عدم رشد عصاره های اتانولی چای 

و همچنين بين هاله های عدم رشد  سبز  و کلرهگزیدین

زیدین تفاوت معنی داری عصاره متانولی  چای سبز و کلرهگ

  (P>2/8. ) نداشت  وجود

همچنين بين نتایج حاصل از هاله عدم رشد عصاره اتانولی و 

 .متانولی نيز تفاوت معنی داری مشاهده نشد

 

  :بحث   

این تحقيق با هدف بررسی هاله عدم رشد ناشی از عصاره 

های اتانولی ، متانولی و آبی  چای سبز بر سوش ایرانی 

نين و همچ PTCC 1683باکتری  استرپتوکوکوس موتانس 

خاصيت ميكروب کشی و مهارکنندگی رشد باکتری، قطره 

هاله های عدم رشد ناشی از عصاره های اتانولی ، متانولی و 

آبی گياه چای سبز در مقایسه با دهان شویه کلرهگزیدین 

 .انجام گرفت

بررسی های آماری نشان داد تفاوت طول هاله های عدم رشد 

و   نولی  ، متانولیناشی از عصاره آبی نسبت به عصاره اتا

اما بين نتایج حاصل از طول . کلرهگزیدین معنی دار است

هاله های عدم رشد عصاره های اتانولی چای سبز  و 

و همچنين بين هاله های عدم رشد عصاره  کلرهگزیدین

متانولی  چای سبز و کلرهگزیدین  تفاوت معنی داری وجود 

 . ندارد

رشد عصاره اتانولی و  همچنين بين نتایج حاصل از هاله عدم

 .متانولی  نيز تفاوت معنی داری مشاهده نشد

برای عصاره های آبی و متانولی  MBCو  MICشاخص های 

ثبت  ميلی گرم بر ميلی ليتر 28و  22برابر بود و به ترتيب 

گردید در حالی که این شاخص ها برای عصاره اتانولی به 

. ثبت شد يتر ميلی گرم بر ميلی ل 52و  22/3ترتيب برابر 

ميتوان نتيجه گرفت عصاره های متانولی و اتانولی گياه چای 
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سبز   تفاوت معنی داری در ارتشاح ماده موثره به محيط 

اطراف دیسک از خود نشان ندادند در حالی که عصاره آبی در 

این می . این مقایسه نسبت به سه گروه دیگر ضعيف تر بود

های الكلی مقدار بيشتری  تواند به دليل آن باشد  که عصاره

با این وجود . (54-50)از ماده موثره  گياه را استخراج می کنند

نشان ميدهد عصاره آبی  MICو  MBCنتایج حاصل از ازمایش 

گرچه از توان ارتشاح کمتری در محيط اطراف دیسک 

برخوردار است اما خواص ضدميكروبی خود را در رقت هایی 

ولی نشان می دهد و رقيق سازی این کمتر، برابر با عصاره متان

عصاره اثر مشابهی بر خاصيت ضد ميكروبی آن نسبت به 

عصاره اتانولی بر خالف دو عصاره دیگر . عصاره متانولی دارد

در آزمون رقيق سازی تا غلظت های کمتری خاصيت ضد 

ميكروبی خود را حفظ کرد و می توان نتيجه گرفت نسبت به 

نتایج حاصل از . برابر قوی تر است دو عصاره دیگر در غلظتی

این تحقيقات را می توان ناشی از ترکيبات پلی فنولی چای 

پلی فنولها ترکيبات اصلی ضد ميكروبی چای . سبز دانست

  وEpigallocatechinدر این ميان . سبز هستند

Epigallocatechin-3-Gallate به عنوان فعال ترین نوع پلی فنول

 Epigallocatechin-3-Gallate. ميشودهای چای سبز  شناخته 

با اتصال به پپتيدوگليكان دیواره باکتری اثر ضدباکتریایی 

از انجایی که دیواره سلولی  (54).خود را اعمال ميكند

( 5)استرپتوکوکوس موتانس سرشار از پپتيدوگليكان می باشد

،اثر ضدميكروبی چای سبز بر این باکتری به این شكل قابل 

از طرفی مطالعات دیگر اثر پلی فنول  چای . شدتوجيه می با

مشاهده شده  (52).سبز بر غشا باکتری را نيز نشان داده اند

است که پلی فنول  موجود در چای سبز با ایجاد تغييرات در 

بوده  E.Coliبيان ژن قادر به آسيب به غشا سلولی باکتری 

 (.54،4)است 

 2850سال  در نتایج این تحقيقات با تحقيق مشابهی که

در مقاله مشابه با  . صورت گرفته است ، هم سو می باشد

مطالعه حاضر قطر هاله عدم رشد ناشی از عصاره اتانولی گياه 

 چای سبز تفاوتی با دهان شویه کلرهگزیدین نشان نداده بود 

ميلی  52و  22/3 به ترتيب MBCو  MICو شاخص های   

بر مطالعه فوق می محاسبه گردید که برا گرم بر ميلی ليتر 

علت این مشابهت می تواند اجرای یكسان و موازی دو . باشد

در هردو آزمایش  غلظت برابری از حالل جهت . آزمایش باشد

استخراج ماده موثره چای استفاده شده بود همچنين نوع گياه 

در آزمایش قبل بر . چای و باکتری مورد استفاده یكسان بود

حالل اتانول استفاده شده بود که  خالف آزمایش فعلی تنها از

به منظور بررسی اثر حالل های مختلف بر خاصيت ميكروب 

مورد   کشی عصاره چای سبز، این موضوع برای این مطالعه

 (54).بررسی قرار گرفت

در مطالعه ای دیگر در کشور پرتغال بر روی سوش امریكایی 

باکتری استرپتوکوکوس موتانس اثر ضدميكروبی ترکيب 

. اره آبی  دو چای سبز و سياه  مورد بررسی قرار گرفتعص

ميلی گرم بر  2/52برابر  MBCنتایج حاصل نشان داد شاخص 

اما . بوده است که با تحقيق فعلی برابری می کند ميلی ليتر

نيز برخالف تحقيق فعلی به همين ميزان  MICميزان شاخص 

ر با گزارش شده است نتایج حاصل از آزمون های این پژوهشگ

این نتایح حاصل از آزمایش فعلی متفاوت است که می توان 

در آزمون این . علت این پدیده در شرایط آزمایش بررسی کرد

پژوهشگر پرتغالی از ترکيب دو چای استفاده شده است که 

. ممكن است نتایج حاصل از آزمایش را تحت تاثير قرار دهد

. وت می باشدهمچنين سوش باکتری مورد استفاده کامال متفا

ممكن است سوش ایرانی باکتری استرپتوکوکوس موتانس 

PTCC 1683  نسبت به سوشATCC 35688  مقاومت متفاوتی

به عصاره چای داشته باشد که این خود مطالعات بيشتری را 

حتی نوع چای مورد استفاده در دو آزمایش ممكن . می طلبد

است  ممكن. است نتایج آزمایش را تحت تاثير قرار دهد

ميزان ماده موثر پلی فنول در انواع مختلف چای در کشور 

 (50).های مختلف متفاوت باشد

 وRathinaveluتوسط   2855جدیدی در سال  ای در مطالعه
همكاران صورت گرفت عصاره های اتانولی و متانولی چای سبز 

و چای سياه استخراج شده و خاصيت ضد ميكروبی آن مورد 
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در مطالعه فوق نتایج حاصل از طول . استسنجش قرار  گرفته 

هاله عدم رشد کلرهگزیدین نسبت به ترکيبات دیگر بيشتر بود 

طول هاله عدم رشد ناشی از عصاره آبی گياه چای سبز برابر . 

ميلی متر و طول هاله عدم رشد ناشی از عصاره اتانولی تنها  28

ه عصاره نكته قابل توجه در این مقال. ميلی متر گزارش گردید 3

متانولی گياه چای سبز بوده که به کلی فاقد هاله عدم رشد 

ميلی متر گزارش شده است که در تضاد  صفربوده و مقدار آن 

در این  (.55)با مطالعه فعلی و بسياری از مطالعات قبلی ميباشد

جهت بررسی قدرت عصاره  MICو  MBCپژوهش تست های 

ی از باکتری مورد معرفی دقيق. ميكروبی صورت نگرفته است 

نتایج این تحقيق گویای این مطلب است . استفاده نشده است

که ممكن است توان حالل های مختلف برای استخراج ماده 

موثر چای به نژاد و محل پرورش این گياه بستگی داشته باشد 

و همه نژاد های چای سبز واکنش یكسانی در برابر یک حالل 

نيازمند مطالعات بيشتر  مشخص نداشته باشند که این خود

 .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نتيجه گيری

نتایج مطالعه حاضر بيان می دارد که عصاره های اتانولی و 

متانولی  و آبی گياه چای سبز دارای خاصيت ضدميكروبی می 

باشند که این خاصيت در رقت های پایين تری توسط عصاره 

انولی نياز به گردد و عصاره های آبی و مت اتانولی اعمال می

 .رقت هایی باالتر جهت اعمال خاصيت ضدميكروبی خود دارند

همچنين هاله عدم رشد عصاره متانولی و اتانولی گياه چای سبز 

تفاوت قطر معنی داری نسبت به کلرهگزیدین نداشتند که این 

مطلب نشان دهنده توان ارتشاح این ترکيبات در محيط رشد 

عصاره آبی تفاوت معنی داری را  در حالی که. باکتری می باشد

نسبت به سه گروه دیگر نشان داد و از خاصيت ارتشاح کمتری 

 .برخوردار بود

 

 

 تشکر و قدرداني

نگارندگان مراتب تشكر و قدردانی خود را از شرکت وارنا پایا 

 . پژوه مهام به سبب همكاری های صورت گرفته  ابرازميدارند
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