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Background and aim: Tooth decay is one of the most common diseases in the world. The use of 

herbal substances to prevent and treat this disease has been considered for various reasons, such as 

increasing the resistance of bacteria to antibiotics, high cost, and adverse effects of some chemicals 

used in dentistry. This study aimed to investigate the effect of Tanacetum balsamita L essential oil 

on Streptococcus mutans, Streptococcus salivarius, and Streptococcus sanguinis. 

Material and Method: In this study, the aerial part of the Tanacetum balsamita L plant was extracted 

by distillation with essential oil, the antimicrobial effect of essential oil in concentrations (12.5, 25, 

50, and 100 µg / ml) was investigated. The diffusion disc method was used to evaluate the 

antimicrobial activity of essential oil.  

Results: According to the results, the essential oil in concentration of 100 µg/m had inhibitory effect 

on growth of streptococcus mutans, salivaris,and sanguis. This effect was better than Irsha mouth 

wash and somehow less than Chlorhexidine and Oral B mouth washes. This differ was not 

significant so the essential oil with concentration of 100 µg/ml had similar effect as Oral B and 

Chlorhexidine mouth washes. The positive effect was seen in the concentrations of 25 and 50 µg/ml 

but it was not considerable comparing to control groups. There was no effect in 12.5 µg/ml 

concentration. 

Conclusion: Based on the results of this study, it is suggested to prepare mouth washes containing the 

concentration of 100 µg/ml of the essential oil Tanacetum balsamita L. to evaluate the antimicrobial 

effects in more in othe in vitro and in vivo studies. 
Key words: Streptococcus mutans, Streptococcus salivarius, Streptococcus sanguis, Tanacetum balsamita L 

 

*Corresponding Author: maghazadehbio@gmail.com 

J Res Dent Sci. 2021; 18(1):5-14. 

 

 
 



 

 ...م بر استرپتوکوکوس موتانس، استرپتوکوکوس سانگوئيساسانس شاه اسپر یكروبياثرات ضد م یبررس                                                          6

 

 67پياپی / 1400  هار   ب/ اول  /شماره  هجدهم وم دندانپزشكی/دوره  مجله تحقيق در عل 

 
 

 

 

 خالصه:

اده از مواد گياهی برای پيشگيری و درمان این پوسيدگی دندان از بيماری هایی است که شيوع باال در جهان دارد. استف  :سابقه و هدف

بعضيی از ميواد شييميایی مطلوب  رات نابيماری به دالیل مختلف از جمله افزایش مقاومت باکتری ها به آنتی بيوتيک ها، هزینه باال و اث

 ی اه اسيپرم بير روشي  اهيياثير اسيانس گ  یمطالعيه بيا هيدف بررسي  نیياستفاده شده در دندانپزشكی مورد توجيه قيرار گرفتيه اسيت. ا

 انجام شد سينيو استرپتوکوکوس سانگوئ وسیوارياسترپتوکوکوس موتانس، استرپتوکوکوس سال

اسيانس در   یكروبييشيد، اثير ضيد م  ی رييبا آب اسانس گ  ريشاه اسپرم به روش تقط  اهيگ  ییوااندام ه  قيتحق  نیدر ا  و روش ها:  مواد

 سيکیاسيانس از روش د  یكروبييضيد م  تييفعال  یقرار گرفت. جهت بررس  یس( مورد بررµg/ml     100و    50،  25،  5/12)  های غلظت

 استفاده شد. وژنيفید

اسيترپتوکوکوس موتيانس،   هيای ی بياکتر  هيياسيپرم بير عل  اهشي  اهييگاسيانس    دیيبدست آمده مشيخص گرد  جیبر اساس نتا  :ها  افتهي

 رشيایا هیبيا دهانشيو سيهیدر مقا ريتاث نیبود. ا موثر µg/ml  100در غلظت سیيو استرپتوکوکوس سانگو وسیوارياسترپتوکوکوس سال

اسانس شاه اسيپرم   گریبه عبارت د  نبود.دار    یاختالف معن   نیا  یاورال کمتر بود ول  و  نیدیکلر هگز  هیبا دو دهانشو  سهیو در مقا  شتريب

وجود داشت   µg/ml 25 و 50 ی هادر غلظت ريتاث نیموثر بود. ا نیدیو کلر هگز یاورال ب هیمعادل با دو دهانشو µg/ml 100در غلظت 

  .نشد دهید ی ريتاث µg/ml 12.5کنترل کمتر بود. در غلظت  ی با گروهها سهیدر مقا یول

 یآنتي  ی هيا  هیدهانشيو  دييو تول  یدر طراح  µg/ml   100شاه اسپرم در غلظت    اهياز اسانس گوان  به نظر می رسد می ت:  یريگ  جهينت

 استفاده گردد. ینيو بال یشگاهیآزما شتريمطالعات ب ی برا الیباکتر
 

 شاه اسپرم-اسانس س،یيسانگو استرپتوکوکوس وس،یوارياسترپتوکوکوس موتانس، استرپتوکوکوس سال: کليد واژه ها 

 مقدمه:

 مخصوصيا متداول عفونی بيماری های  از یكی دندان دگیسيپو

. (1)پایين می باشد و اقتصادی  اجتماعی با موقعيت گروه های  در

حضيور عواميل ميكروبيی و   ی  واسيطه به که دندان پوسيدگی

ت دندان یک بيماری عفونی محسيوب نقش آن ها در تجزیه باف

. در بين عوامل ميكروبی عامل پوسيدگی دندان گونه (2)می شود

 در بيين گونيه.  (3)ل می باشيندهای استرپتوکوك مهمترین عام

 عنيوان بيه موتيانس استرپتوکوکوس ،های جنس استرپتوکوك

 نظير در انسيان در دندان پوسيدگی عامل اتيولوژیک مهمترین

همييت شيامل اسيترپتوکوك ا می شود سایر گونه های با گرفته

. یكيی از (4)ساليواریوس و استرپتوکوك سينگوئيس ميی باشيند

راهكارهييای پيشييگيری از پوسيييدگی دنييدان اسييتفاده از مييواد 

ضييدميكروبی شيييميایی مييی باشييد. متييداول تييرین  ميياده 

 زا مختليف اشيكال ضدميكروبی کلرهگزیدیدن می باشدکه بيه

خاصييت . (5)شيود می ژل عرضه و خميردندان ،شویهدهان قبيل

 ضييد پييالك کلرهگزیييدین بييه دليييل ماهيييت دی کيياتيونی آن 

باشد و همين ماهيت کياتيونی باعيث تغييير رنير خيارجی می

. عالوه بر تغيير رنير دنيدان عيوارض متعيدد (6)دندان می شود

 احساس سوزش چشایی، حس رفتن دستاز دیگری از جمله  

رای کلرهگزیيدین گيزارش شيده ن بيدهيا خشكی دهان، مخاط

 عالوه بر آن امروزه به دليل افزایش مقاوميت دارویيی و  .(7)است

ارض جانبی آنتی بيوتيک ها کاربرد این مواد نيز با محدودیت عو

هایی مواجه شيده اسيت. از سيویی دیگير در سيال هيای اخيير 

استفاده از گياهان دارویيی بيه دلييل ارزان بيودن، در دسيترس 

بودن و سازگار بودن بيا طبيع بيميار بيه شيدت افيزایش یافتيه 

 .(3,8)است

رویييی بييرای ن دااسييتفاده از گياهييا ،بييا توجييه بييه دالیييل فييوق

پيشگيری، کنترل و درمان پوسيدگی دنيدان ميورد توجيه قيرار 

گرفته است. در حال حاضر توجيه جهيانی بيه سيمت داروهيای 

گياهی و فاصله گرفتن از داروهای شيميایی می باشد. مطالعات 

مختلف در حوزه دندانپزشكی نشان داده اسيت کيه تعيدادی از 

 ماننييد اییشيييميگياهييان بييه دليييل داشييتن ترکيبييات فيتو

 آلكالوئييدها و تيرپن هيا، فنيول هيا، پليی دیگير و فالونوئيدها

عليه  ميكروبی ضد فعاليت دارای  زایليتول، مانند الكلی قندهای 

یكی از گياهان دارویی مفييد  .(8)می باشند دهانی ميكروب های 
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( می باشد. این Tanacetum balsamita Lگياه شاه اسپرم)

چند ساله و  از تيره آستراسه   ه وبودبا منشاء مدیترانه ای     هگيا

 22750  تييره آستراسيه شيامل    .(9)یا کالپرك سانان می باشيد

زیير گيروه   12جينس و    1620کيه در    استشده    گونه پذیرفته

گونيه   200دارای بيش از    Tanacetumجنس  شده اند.  یع  زتو

انيد. گياهيان جينس است که در شرق آسيا و اروپا توسعه یافته

Tanacetum  کنند، میمتير رشيد  200تا ارتفياع بييش از    که

. جينس (10)و بوی بسييار قيوی هسيتندهایی با عطر  دارای گونه

Tanacetum  گونيييه اسيييت. گونيييه  26در ایيييران شيييامل

balsamita    در منطقه با نام های محلی شاه اسپرم یا شاسپرم

. اهميت دارویی این (11,12)آذربایجان به صورت طبيعی می روید

گياه به خاطر اسيانس موجيود در کيرك هيای ترشيحی سيطح 

اسيانس ایين گيياه دارای ترکيبيات .  (13)تحتانی برگ می باشيد

هييا و ترکيبييات تلييخ اسييت کييه دارای الکتون ،ترپنکوئیسييس

کننيدگی رشيد، خاصييت های بيوليوژیكی ماننيد تنظيمفعاليت

های درمانی از لحاظ ویژگی. (10)است سایر مواردميكروبی و  آنتی

این گياه و اسيانس استحصيالی از آن بيه عنيوان محياف، کبيد، 

معده، بادشكن، نيرودهنده، ضدتشينج، ضيدکرم، صيفرابر، مقوی 

هيای ضيدميكروبی، ضيدآلرژیک، آور و نيز به خاطر ویژگیقاعده

کننييييدگی قلييييب مييييورد اسييييتفاده بخييييش و تقویتآرام

انييد کييه بييا مصييرف داده نزمایشييات مختلييف نشيياآگيرد.قرارمی

 صفراوی حيل  های های آن ترشح صفرا زیادشده و سنرفرآورده

های این گياه در   با خيساندن برگموضعی  ردند. در کاربرد  گمی

گيردد کيه بيرای روغن زیتون، نيوعی مياده روغنيی حاصيل می

اسپرم ها بسيار مفيد است. جوشانده نمک دار شاهپانسمان زخم

 .(9)ها اثر مفيد داردام زخمتيلدر بهبود و ا

هر چند مقاالت متعددی در مجالت داخلی و خارجی در ميورد 

اثر ضد ميكروبی عصاره های مختلف گياهان دارویی وجود دارد 

در مورد اثر گياهان دارویيی بير عواميل بيمياری زای اما مطالعه  

دهانی اندك است. با توجه به خواص ضيد ميكروبيی گيياه شياه 

بيه عميل آميده از منيابع   ی هایبررسي  یاز آنجا که طياسپرم و  

 اهيييگیی ایييبيير اثييرات ضييد باکتر یمبنيي یقيييتحق مختلييف

Tanacetum balsamita L. ی هاكواسييترپتوکبيير روی 

اسييترپتوکوك سيياليواریوس و  ،موتييانس )اسييترپتوکوك دهييان

 می، لذا بير آن شيد( انجام نشده استسينيسانگوئاسترپتوکوك  

 یی اسانس گياه شاه اسپرمایباکتر  یاثرات آنت  قيتحق  نیکه در ا

 .ميهقرار د شیو آزما یرا مورد بررس
 

 مواد و روش ها: 

 این مطالعه به روش تجربی و آزمایشگاهی انجام شد. 

 :ميکروبي تهيه سويه های

، (PTCC 1683)سه سویه استاندارد استرپتوکوکوس موتانس

و استرپتوکوکوس   (PTCC 1449)استرپتوکوکوس سانگوئيس

ل (PTCC 1448)وسیواريسال صورت  مرکز    زهيليوفيبه  از 

ورود   اريشد.مع   ی دار یخر  رانی ا  یصنعت  ی ها  سم يكروارگانيم

آزمایش ها هاارائه  این سویه  تأیيد  ما  ی جهت  نند رنر تأیيدی 

محيط  يزی آم در  کشت  هموليز،  کاتاالز،  ميتيس    گرم، 

قند آگاروتخمير  از   (14)ساليواریس  قبل  بود.  مزبور  مرکز  توسط 

حالت    های باکتر  یكروبيم  های کشت  هيته در  و  نموده  فعال  را 

 .شد  استفاده هااز آن ريتكث

 :تهيه عصاره روش

شاه    اهيگ  ییهوا  ی شامل اندام ها  یاهيگ  ی نمونه ها  ی جمع آور  

 ی پژوهشگران دارو  نابنيشرکت دانش یقاتياسپرم از مزرعه تحق

  ی انجام گرفت. و پس از شناسائ  یسبز  به روش انتخاب تصادف

و در   دياز صحت انتخاب، به دور از نور خورش  نانيو اطم  قيدق

دمای   و  سایه  خشک   گرادیسانت  درجه  20  –28شرایط  اتاق 

جمع هنگام  در  س  آوری شد.  نگياهان،  که  شد    در   هامونهعی 

  ت متابولي  بيشترین  که  باشند  فنولوژیكی  ی مرحله  رشد  فصل

جمع  هیثانو دارند.    ار بسي  زمانی  فاصله  یک  در  هانمونه  آوری را 

اندام از  ساعات    اهيگ  ییهوا  های کوتاه  اوج    15  یال   12در  در 

بيشترین ماده موثره انجام شد. در    جودو  لدلي  به  ديتابش خورش

بعد گ   ی مرحله  نظر  مورد  آس  اهياندام  توسط  شده   ابي خشک 

به صورت پودر درآمد. اسانس   ( Moulinex, France) یبرق

پروتكلها  ی ريگ ز  (15) استاندارد  ی طبق  شرح  به  انجام    ریو 

ترازو  از   استفاده  با  آمده   بدست  پودر    یگرفت.از 

 گرم برداشته  و اسانس  50 (Philips, Germany)تاليجید

با آب طبق روش   ريوش تقطکلونجر و با رتوسط دستگاه    ی ريگ

  ک ی  بالن  درون  سپس   و  خرد  ابتدا  هانمونه  (15)جام شد.ان  اي تانیبر

   د،یآب به آنها اضافه گرد ترليیليم 600منتقل شده و   ی تريل
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ساعت در دستگاه کلونجر    4بدست آمده به مدت    ونيسوسپانس

ام نجا  ییآب زدا   میتوسط سولفات سد  تیشد ودر نها  دهقرار دا 

  اس مطالعاتبر اس  اهيگ  نیشد. الزم به ذکر است  ماده موثره ا

Quercetin  وگراميب   یآنت  تعيين  (16)باشد  یمMIC  

(Minimum Inhibitor Concentration) و MBC  

(Minimum Bactericidal Concentration)  
از  غلظت MIC منظور  که    کيوت يب  یآنت  کیاز    ی،   است 

باکتر  یم رشد  شرا  ی تواند  در  و    یشگاهیآزما  طیرا  کند  مهار 

باکتر  یل غلظت، حداقMBC منظور از را از    ی از دارو است که 

برا  یم   ن يب روش  اساس  در  MBC و MIC نييتع  ی برد. 

پامجموعه   رق  هیبر  مح  قيروش  در   Broth عیما  طيکردن 

Dilution  برا تازه استرپتوکوکها    نیا  ی است.  از کشت  منظور 

تریپت آبگوشت  محيط  براثدر  سوی   ,TSB; Quelab) وز 

Montreal, Canada) فارلند تهيه و  -مک 5/0معادل  یکدورت

نسبت   معادل  100به    1به  کدورتی  تا  شد،  به    1×610رقيق 

ها عصاره  از  آید.  فيلت  ی دست  با  شده  استریل  آزمایش    ر مورد 

منفذ   قطر  با  متوال  كرونيم  22/0سرسرنگی  های   یرقت 

(Serial dilutions) محيط ت  در  در  براث  سپس  شد.  هيه 

استای  96پليت   پلی  های    100رن  خانه  رقت  از  ميكروليتر 

و    باکتری، ریخته 100مختلف عصاره  ميكروليتر سوسپانسيون 

حاوی    3خانه    96  تي پل  نیا  در شد ميكروليتر    200چاهک  

به عنوان کنترل منفی و   براث  چاهک  حاوی محيط   3محيط 

مثب  کنترل  عنوان  به  باکتری  و  شد.  کشت  گرفته  نظر  در  ت 

ميكروليتر از هر 100محيط و     ميكروليتر100یحاو  ییچاهكها

سطح   شد.  سپس  نظرگرفته  در  کدورت  شاهد  عنوان  به  رقت 

ساعت در انكوباتور در دمای 24پليت ها پوشانده شد و به مدت  

درجه سانتيگراد درون جار بی هوازی انكوبه شدند. بعد از    37

  نانومتر توسط االیزا ریدر  630ج  ساعت کدورت در طول مو24

 (AWARENESS, Technology INC Atat fax 2100) 

 .شدپروسه برای هر نوع باکتری سه بار تكرار  نیخوانده شد. ا

 :شاه اسپرم يکروبيضد م  تيفعال يبررس

از   یكروبيضدم  های تيفعال  یبررس  جهت اسپرم   شاه  اسانس 

( استفاده  Disk diffusionقطر هاله عدم رشد )  یروش بررس

 ،  µg/ml 5/12انس در غلظت اس نیشد.  با توجه به شروع اثر ا

 

ا  4  یبررس  ی برا  تيپل  کی موثر  )    نیغلظت  ،  ،  5/12اسانس 

  یاهر کدام از گروهه  ی برا  تيپل   کی( و  100µg/mو    50،  25

مورد   ی هر نوع باکتر  ی برا  تهاي پل  نیکنترل در نظر گرفته شد. ا

 (.  1) شكل  دینظر آماده گرد

 

پليت  1کل  ش تصوير  د:  رشد  عدم  هاله  قطر  تست  هانشويه  های 

)رديف  1)رديف    %2کلرهگزيدين   ايرشا  دهانشويه  دهانشويه  2(،   ،)

بي)رديف   غلظت3اورال  )رديف  (و  اسپرم  شاه  اسانس  مختلف  های 

سويه 4 عليه  استرپتوکوکوس(،  باکتريايي    (،A)  موتانس  های 

 ( Cگوئينيس)کوکوس سانو استرپتو (Bاسترپتوکوکوس ساليواريس )
 

  ،د کرده انکشت رشد    طيدر مح  که  هاییی روش از باکتر  نیدر ا

در    ی باکتر  3×810به تعداد    کی ولوژیزيدر سرم ف  یونسوسپانسي

بر    ونيسوسپانس   نیاز ا  تريكرولي م   50شد. سپس    هيته  تريلی ليم

ه  طيمح  ی رو تلق  نتونيمولر  د  دیگرد  حيبراث    یگذار   سکیو 

از اسانس اضافه شد    تريكروليم   20ها    سکید  ی انجام شد.بر رو

به   سانت   37  دمای   در   مدتو  انكوبه    48  گرادیدرجه  ساعت 

پلدیگرد روز  دو  از  بعد  رشد     هاتي.  عدم  هاله  وجود  نظر  از 

  ی )شرکت و  نی دیاستاندارد کلرهگز  های سکیشدند. از د یبررس

دهانشو ا   هیوان(،  دهانشو  رشایروزانه  منظور    یب-اورال  هیو  به 

  شد ر  معد  هاله  قطر  گيری ازهندثبت استفاده شد. ا روه کنترل مگ

ها  کش  خط  سيلهی وبه  ها سکید  افطرا داده  شد.   ی انجام 

طر گروه   هر  از  آمده  ت  قیبدست  افزار   یآزمون  نرم  و  تست 

SPSS 23    سطح معنی داری رفتندقرار گ  ی آمار  زيمورد آنال .

 در نظر گرفته شد.   05/0داده ها 

 

 ها يافته

-غلظت   MICو MBC گيری  ایج حاصل از اندازهاس نتبر اس

سویههای   عليه  اسپرم  شاه  اسانس  باکتریایی،  مختلف  های 

دو  به  نسبت  را  بيشتری  حساسيت  سانگوئينيس  استرپتوکوك 
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سویه باکتریایی دیگر در برابر اسانس گياه دارویی شاه اسپرم از 

 (. 1)جدول دادخود نشان 

 بيان کرد که:  توان بر اساس نتایج حاصل می

ميزان   دارویی  MICالف(  گياه  عليه    اسانس  اسپرم  شاه 

اسانس این گياه    MBCو ميزان    50استرپتوکوك موتانس برابر  

 باشد.  می 50دارویی عليه باکتری استرپتوکوك موتانس  

عليه    MICب(ميزان   اسپرم  شاه  دارویی  گياه  اسانس 

 این نس اسا MBCو ميزان  25استرپتوکوك ساليواریس برابر 

 باشد.  می 50واریس گياه دارویی عليه باکتری استرپتوکوك سالي

 ه ييييييعلي ييييييرماسانس گياه دارویی شاه اسپ MICج(ميزان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برابر   سانگوئينيس  ميزان    5/12استرپتوکوك  اسانس    MBCو 

  5/12این گياه دارویی عليه باکتری استرپتوکوك سانگوئينيس  

   اشد.بمی

ارویی شاه اسپرم  توان نتيجه گرفت که اسانس گياه ددر کل می

باکتری  بازدارندگی و کشندگی مناسبی در مقابل  دارای قدرت 

و  سانگوئينيس  استرپتوکوك  موتانس،  استرپتوکوك  های 

 باشد. استرپتوکوك ساليواریس می

مقایسه نتایج حاصل از اندازه گيری هاله عدم رشد این اسانس   

سه   جدول  با  در  بيماران  دسترس  در  و  متداول     2دهانشویه 

  آورده شده است. 

سويه  هبي علي -رال، ايرشا و او%2های مختلف اسانس شاه اسپرم، کلرهگزيدين گيری قطر هاله عدم رشد غلظت نتايج حاصل از اندازه   -1ول جد

 باکتريايي مورد مطالعه های 
 غلظت  

باکتری    

مورد مطالعه    

ليتر کيلوگرم بر ميلی   کلرهگزیدین 

 2 %  

بی-اورال ایرشا  

5/12  25 50 100 

سترپتوکوکوس ا 1

 موتانس

- 7/6  4/9  6/13  9/14  2/10  4/16  

استرپتوکوکوس  2

 ساليواریوس

- - 4/8  6/11  2/15  4/13  2/17  

س استرپتوکوکو 3

 سانگوئيس

- 2/4  4/8  7/13  6/15  4/11  3/15  

 

 های مختلف اسانس شاه اسپرم بر روی باکتری های مورد مطالعهغلظت MBCو  MIC.  تايج  2جدول 
ری مورد مطالعه ام باکتن    

  استرپتوکوکوس سانگویس  استرپتوکوکوس سالیواریس  استرپتوکوکوس موتانس   

 MIC     MBC    MIC      MBC    MIC     MBC غلظت  ردیف  

1 100 %  - - - - - - 

2 50 %  - - - + - - 

3 25 %  - - + + - - 

4 12.5 %  + + + + - - 

5 6.25 %  + + + + + + 

6 3.12 %  + + + + + + 

7 1.56 %  + * + * + * 

8 0.78 + * + * + * 

9 0.39 + * + * + * 

 * + * + * + شاهد باکتری 10

نس شاهد اسا 11  - * - * - * 

 * - * - * - شاهد محیط  12

31  S * S * S * کلرهگزیدین  

 S * S * S * ایرشا 14

 S * S * S * اورال بی  15

 
S   د باکتری   عدم رش :-     *= صفر  = حساس  

+ : رشد باکتری     
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در این مطالعه به دليل عدم ایجاد قطر هاله عدم رشد در غلظت  

µg/ml  12.5    سه هر  عليه  اسپرم  شاه  دارویی  گياه  اسانس 

استرپتوکوك  موتانس،  استرپتوکوك  باکتریایی  سویه 

گر این  ساليواریس  استرپتوکوك  و  مطالعه  سانگوئينيس  از  وه 

از   حاصل  نتایج  اساس  بر  گردید.  مختلف  غلظتحذف  های 

از  حاصل  نتایج  مقایسه  و  اسپرم  شاه  دارویی  گياه  اسانس 

می شاهد  گروه  های  مورد دهانشویه  باکتری  نوع  به  بسته  توان 

 بررسی موارد زیر را عنوان کرد.

موتانس  استرپتوکوک  سويه  با دهان   :در  بی  اورال  شویه 

  µg/ml25 قطر هاله عدم رشد بيشترین و غلظت  4/16ایجاد  

هاله  اسا قطر  ایجاد  با  اسپرم  شاه  دارویی  گياه  -ميلی   7/6نس 

اختصاص  به خود  را  هاله عدم رشد  ميزان قطر  متری کمترین 

غلظت   همچنين  شاه    µg/ml  100داد.  دارویی  گياه  اسانس 

متری نتيجه بهتری نسبت  ميلی  6/13اسپرم با ایجاد قطر هاله  

انشویه  دیگر  اً مشابه به دو دهه دهانشویه ایرشا و نتيجه نسبت ب

  µg/ml  100قطر هاله عدم رشد اسانس در غلظت  نشان داد.  

اختالف  کارهگزیدین  و  بی  اورال  با دو دهانشویه  آماری  نظر  از 

غلظت   این  در  اسانس  این  اثر  قدرت  یعنی  نداشت.  دار  معنی 

 (1نمودارمعادل با دو دهانشویه عنوان شده بود. )

 

 
در گروههای   موتانسوک هاله عدم رشد گونه استرپتوک -1نمودار

با هم اختالف موارديکه با ستاره مشخص شده اند ) مورد مطالعه. 

( معني دار ندارند.  

  

 

ساليواريس:  استرپتوکوک  سويه  دهان   در  گروه  این  در 

اورال ایجاد    -شویه  با  رشد ميلی  2/17بی  عدم  هاله  قطر  متر 

انس گياه دارویی شاه اسپرم  اس  µg/ml50 و غلظت    بيشترین

متری کمترین ميزان قطر هاله عدم  ميلی  4/8با ایجاد قطر هاله  

غلظت  که  است  حالی  در  این  داد،  اختصاص  خود  به  را   رشد 

µg/ml25   باکتری روی  بر  اسپرم  شاه  دارویی  گياه  اسانس 

نداد.   نشان  رشد  از  ممانعت  تاثير  ساليواریس  استرپتوکوك 

اسانس گياه  شاه اسپرم با ایجاد   µg/ml  100مچنين غلظت  ه

هاله   دهانشویه ميلی  11.6قطر  به  نسبت  نزدیكی  نتيجه  متری 

داد.   نشان  غلظت  ایرشا  با  اسانس  بين  ما  اثر  اختالف  این 

µg/ml  100      با اسانس  همچنين  و  بی  اورال  دهانشویه  و 

عبارت   همين غلظت و دهانشویه کلرهگزیدین معنی دار نبود. به

د اسانس  و دیگر  بی  اورال  های  دهانشویه  با  برابر  غلظت  این  ر 

 ( 2کلر هگزیدین اثر مهاری داشت )نمودار

 
هاله عدم رشد گونه استرپتوکوک ساليواری در گروههای    -2نمودار 

آماری با   موارديکه با ستاره مشخص شده اند از نظر   ) مورد مطالعه.

( هم اختالف معني دار ندارند.   

 

استسويدر   سانگوئينيس:ه  سویه   رپتوکوک  این  در 

ایجاد  دهان با  کلرهگزیدین  رشد    6/15شویه  عدم  هاله  قطر 

اسانس گياه دارویی شاه اسپرم با    µg/ml25 بيشترین و غلظت

هاله   قطر  هاله عدم ميلی  2/4ایجاد  قطر  ميزان  متری کمترین 

اسانس گياه    µg/ml  100رشد را به خود اختصاص داد. غلظت  

ادار شاه  هاله  ویی  قطر  ایجاد  با  نتيجه  ميلی  7/13سپرم  متری 

بهتری نسبت به داروی ایرشا و نتيجه نسبتاً مشابه به دو داروی  
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اختالف اثر مهاری اسانس  شاه اسپرم در شاهد دیگر نشان داد.  

با دو دهانشویه اورال بی و    µg/ml  100غلظت   از نظر آماری 

 ( 3ر )نموداکلر هگزیدین معنی دار نبود. 

راین در این مورد نيز اسانس شاه اسپرم با غلظت عنوان شده  بناب

 .اثر مشابه دو دهانشویه متداول و مورد مصرف بيماران داشت

 

 
در   سانگوئيس هاله عدم رشد گونه استرپتوکوک  -3نمودار 

از نظر  موارديکه با ستاره مشخص شده اند )گروههای مورد مطالعه. 

 ( .ندارنددار  معني آماری با هم اختالف

 
دهانشويه  و  اسانس :مقايسه دو گروه مطرح در اين مطالعه   -3جدول 

وگرم بر ميلي ليتر کيل  10لظت م با غشاه اسپر   اورال بي  

 
 

 گونه باکتریایی 

 

 قطر هاله عدم رشد 

)ميلی متر(   

 
P value 

 

تانس استرپتوکوك مو  

6/13±1/ 2اسانس :   

45/2±4 /61 اورال بی: دهانشویه    

 

44/0  

 

 

 استرپتوکوك ساليواریس

13/ 89±1/ 36اسانس :   

3/15±21/2دهانشویه اورال بی:   

 

 

91/0  

 

 

 استرپتوکوك سانگویيس

13/ 7±61/1اسانس :   

 3/15±21/2دهانشویه اورال بی: 

 

91/0  

 

 

 بحث:

بر اساس نتایج این مطالعه  اسيانس گيياه دارویيی شياه اسيپرم 

مقابل بياکتری   دارای قدرت بازدارندگی و کشندگی مناسبی در

هييای اسييترپتوکوك موتييانس، اسييترپتوکوك سييانگوئينيس و 

باشيد. ایين اسيانس در غلظييت ميی وساسيترپتوکوك سياليواری

µg/ml  100  هانشویه کلرهگزیيدین و اورال اثری معادل با دو د

بی داشت. با توجه به اینكه دهانشویه اورال بی به عنوان یكی از 

رد کاربرد در دندانپزشيكی شناخته شده ترین دهانشویه های مو

و در سطح بين المللی مطرح می باشد، حصول نتایج معيادل بيا 

رم نشياندهنده این دهانشویه در غلظت مزبور اسانس شياه اسيپ

بيياالی ایيين گييياه بييرای کيياربرد در دهانشييویه هييای  لپتانسييي

هيای مختليف نتيایج حاصيل از غلظيت.  ددندانپزشكی می باشي

صيل از رم و مقایسيه نتيایج حاگيياه دارویيی شياه اسيپ  اسانس

هيير  سييویه اسييترپتوکوك  داروهييای شيياهد نشييان داد کييه در

موتانس، استرپتوکوك سانگوئيس و استرپتوکوك سانگوئيس اثر 

دهانشویه اورال بی در بين دهانشویه های گروه کنتيرل بيشيتر 

بييود. ایيين تيياثير بعييد از ان بييه ترتيييب در دهانشييویه هييای 

و بعيد   µg/ml  100سپرم با غلظت  هگزیدین، اسانس شاه اکلر

از آن در دهانشویه ایرشا بيشيتر بيود. ایين تياثير در دو غلظيت 

دیگر مورد بررسی در اسانس قابل توجه نبود و به شيكل معنيی 

داری کمتر از اثر دهانشویه های گروه کنترل بود بنابراین اساس 

موثر نبيوده و   µg/ml  12.5و    25،  50شاه اسپرم در غلظتهای  

ای استفاده در دهانشویه ها یا هر گونه اده از این غلظتها براستف

کاربرد موضعی در دهان توصيه نمی شيود. الزم بيه ذکير اسيت 

بر روی این باکتری اثر رشد  µg/ml 12.5 دهانشویه با علظت 

 .مهاری نداشت

( بيا وجيود (WHOجهيانی)  بهداشت سازمان گزارش براساس

 جهيان، سراسير در مردم دهانی بهداشت در زیاد پيشرفت های 

یكيی از چالشيهای مهيم  همچنيان دنيدان مشيكل پوسييدگی

 کشيورهای  در اجتماعی گروه های محروم در ویژه بهداشتی به

 .(18)حال توسعه محسوب می شود در و پيشرفته

 نیدیيگزکلره  هشویو همكاران نشان داد، دهان  ی پژوهش مظفر

از رشيييييد  ددرصييييي 02/0و  01/0، 2/0، 1/0 هيييييای در رقت

 ،اسيييييترپتوکوکوس سيييييانگوئينيس های سيييييميكروارگانيم

  طيدر مح یکازئ لوسياسترپتوکوکوس موتانس و الکتوباس
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حاصل از پژوهش   های افتهیبا    جینتا  نی. اکندیکشت ممانعت م

 ی نسبتاً قو  اليكروبميیآنت  تيخاص  انگريداردو ب  ینحاظر همخوا

موتيانس و   ساسيترپتوکوکو  هيای ی در برابير باکتر  نیدیگزکلره

 هيای اکثير پژوهش.  (19)باشيدیاسترپتوکوکوس سيانگوئينيس م

و   نیدیزگکلره  هشویانموًثر ده  ییایاثرات ضدباکتر  یمورد بررس

اسيترپتوکوکوس موتيانس و   های ی را بر باکتر  موليت  هشویدهان

به دست   جیاما نتا  ند،نماییم دیياسترپتوکوکوس سانگوئينيس تاً

متفياوت بيه کيار رفتيه در مطالعيات   هيای آمده  به علت غلظت

قابيل   قيبه طور دق  شاتیمتفاوت انجام آزما  های مختلف و روش

 .باشندینم سهیمقا

 الكليی عصياره کيه لعه خروشی و همكاران نشان دادمطا نتایج

 عليييه ميكروبييی ضييد اثيير دلمييه ای دارای  فلفييل ميييوه

رشيد  از غلظيت ممانعيت حيداقل بيا موتيانس استرپتوکوکوس

mg/mL 250 و  سييوبرینوس اسييترپتوکوکوس عليييه و

ميی =mg/mL 125 MICدارای  سينگوئيس استرپتوکوکوس

 (20)باشد

Khaledi به بررسی حداقل غلظت مهار کننده گيياه  انو همكار

م نخودی بر روی استرپتوکوك موتانس پرداختند و حيداقل مری

ميكروگيرم بير ميليی ليتير   128غلظت مهار کننده این گياه را  

 .(21)گزارش کردند

تعييين تياثير   جهيتجالیر نادری و همكاران در مطالعيه خيود  

عصاره مصطكی بير مييزان رشيد بياکتری هيای اسيتافيلوکوك 

اورئييوس، اسييترپتوکوك موتييانس، اسييترپتوکوك سيينگوئيس و 

پسودوموناس آئروژینوزا نشان دادند که استرپتوکوك موتيانس و 

پسيييودوموناس آئروژینيييوزا بيييه مصيييطكی حسييياس نبودنيييد. 

هيای قيت  استافيلوکوك اورئوس و استرپتوکوك سنگوئيس در ر

ميلی گرم/ميلی ليتر حساسيت نشان دادنيد.   1000و    100،  50

نتييایج ایيين تحقيييق نشييان داد کييه گييياه مصييطكی فاقييد اثيير 

  .(22)ضدباکتری بر استرپتوکوك موتانس بود

در تحقيقی که توسط بروجنی و همكاران بر روی تاثير اثر ضيد 

هيدروالكلی آلوئه ورا و شييرین بييان بير روی ره  باکتریایی عصا

باکتری های عامل پوسييدگی دنيدان در شيرایط آزمایشيگاهی 

  برای  بيان شيرین عصاره  MBC و  MIC نشان دادند که

 

ميلی گرم بر ميليی  1/ و 5موتانس به ترتيب  و استرپتوکوکوس

/  5/،25ترتييب  بيه سياليواریوس ليتر و بيرای اسيترپتوکوکوس

 بيه سيانگوئيس بر ميلی ليتر و برای استرپتوکوکوسرم ميلی گ

ميلی گرم بير ميليی ليترگيزارش کردنيد.   5/0و    125/0ترتيب  

بيرای  نييز ورا آلوئيه عصياره MBCو  MICهمچنين مييزان 

 ، برای  استرپتوکوکوس16و  4بترتيب   موتانس استرپتوکوکوس

ای ميلی گرم بر ميلی ليتير و بير 2و  5/0ساليواریوس به ترتيب  

 اسيترپتوکوکوس 4و  1بترتييب  سيانگوئيس رپتوکوکوساسيت

 .(23)گزارش کردند mg/ml 4و 1بترتيب  سانگوئيس

و همكاران  نشان داد کيه پليی فنيول   Ferrazannoتحقيقات  

هيای دهيان باعيث پيشيگيری از چای سبز با مهار استرپتوکوك

. همچنين اثر ضد ميكروبی روغن درخيت (24)شودپوسيدگی می

-های سير و کلرهگزیدین بر روی ميكروارگانيسيمچای، محلول

هييا بيير روی هييای دهييانی بررسييی و اثيير ضييد ميكروبييی آن

گييری کيرده استرپتوکوکوس موتانس به اثبات رسيده و نتيجيه

توانند به عنوان جایگزین روغن درخت چای میاست که سير و  

ای اثير ضيد ميكروبيی در مطالعيه  .کلرهگزیدین استفاده شيوند

هيای عصاره دو نوع سير قرمز و سيفيد بير روی ميكروارگانيسيم

دهانی به صورت آزمایشگاهی و بالينی موردبررسی قرارگرفتيه و 

ثر درصد سير ا  5/2شویه حاوی  شده که محلول دهاننشان داده

ضيييد ميكروبيييی خيييوبی علييييه اسيييترپتوکوکوس موتيييانس و 

 .(25)های دهانی داردميكروارگانيسم

هيای گيياهی شویه کلرهگزیدین بيا عصيارهدر مقایسه اثر دهان

انيار،   های گياهان ميخيک، ميازو، پوسيتنشان دادند که عصاره

شييویه آویشيين و هليلييه سييياه اثييرات بهتييری نسييبت بييه دهان

 .(26,27).کلرهگزیدین از خود نشان دادند

 تحقيقيات زمينيه می توانيد تحقيق این از آمده دست به نتایج

 و گياهيان ایين ميثثر ميواد جداسيازی  برای  آینده را در بيشتر

 از مناسيب دارویيی فرموالسييون تهيه تكميلی جهت مطالعات

 را بالينی کارآزمایی در آن تأثير و بررسی آن مثثر ماده بهترین

 .کند فراهم

 MBCو    MICآنتيی بييوگرام،  بر اساس نتایج حاصل از تست  

توان نتيجه گرفت که گياه دارویی شاه اسپرم قدرت مقابله با می
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های استرپتوکوك موتانس، اسيترپتوکوك سياليواریس و باکتری 

باشد. مقایسه نتایج حاصل استرپتوکوك سانگوئينيس را دارا می

از این اسانس با داروهای شاهد کلرهگزیدین، ایرشا و اورال بيی 

 µg/mlبا غلظيت    داد که اسانس گياه دارویی شاه اسپرمنشان  

 اشویه ایرشا و نتایج مشابه  بينتایج بهتری  نسبت به دهان  100

تيوان در و ميی  شيت  بی دا-کلرهگزیدین و اورالدهانشویه های  

ها به عنيوان عاميل شویهمطالعات بالينی از این اسانس در دهان

ك موتانس، سانگوئينيس وهای استرپتوکمقابله کتتده با باکتری 

 و ساليواریس استفاده کرد.

 

مطالعيه   نیيبدسيت آميده از ا  جی: بير اسياس نتيایريگ  جهينت

  100شياه اسيپرم در غلظيت    اهيياز اسيانس گ  گردديم  شنهاديپ

µg/ml  ی بيرا الیيباکتر یآنت ی ها هیدهانشو ديو تول  یدر طراح 

 استفاده گردد. ینيو بال یشگاهیآزما شتريمطالعات ب

 

 دوديتها:  مح

و با اسيانس گيياه شياه آزمایشگاهی    در محيط   حاضر  مطالعات

. اگرچه بير اسياس ایين مطالعيه غلظيت ميوثر انجام شداسپرم  

بيير روی گونييه هييای باکتریييایی مييوثر در  اسييانس ایيين گييياه 

محييط   پوسيدگی دندان مشخص گردیيد، وليی ایين تياثير در  

آن ممكين   دهان به علت وجود بيزاق و فاکتورهيای موجيود در

بيالينی بيرای تایييد  بنابراین  است شرایط متفاوتی داشته باشد،  

پس از دهانشویه حاوی   انجام مطالعات بالينی  نياز به  این نتایج  

 رسد.ضروری به نظر میاسانس 
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