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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.
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بررسی اثرات ضد ميكروبی اسانس شاه اسپرم بر استرپتوکوکوس موتانس ،استرپتوکوکوس سانگوئيس...

خالصه:
سابقه و هدف :پوسيدگی دندان از بيماری هایی است که شيوع باال در جهان دارد .استفاده از مواد گياهی برای پيشگيری و درمان این
بيماری به دالیل مختلف از جمله افزایش مقاومت باکتری ها به آنتی بيوتيک ها ،هزینه باال و اثرات نامطلوب بعضيی از ميواد شييميایی
استفاده شده در دندانپزشكی مورد توجيه قيرار گرفتيه اسيت .ایين مطالعيه بيا هيدف بررسيی اثير اسيانس گيياه شياه اسيپرم بير روی
استرپتوکوکوس موتانس ،استرپتوکوکوس ساليواریوس و استرپتوکوکوس سانگوئينيس انجام شد
مواد و روش ها :در این تحقيق اندام هوایی گياه شاه اسپرم به روش تقطير با آب اسانس گييری شيد ،اثير ضيد ميكروبيی اسيانس در
غلظتهای ( 50 ،25 ،12/5و 100
دیفيوژن استفاده شد.

 )µg/mlمورد بررسی قرار گرفت .جهت بررسی فعالييت ضيد ميكروبيی اسيانس از روش دیسيک

يافته ها :بر اساس نتایج بدست آمده مشيخص گردیيد اسيانس گيياه شياه اسيپرم بير علييه بياکتریهيای اسيترپتوکوکوس موتيانس،
استرپتوکوکوس ساليواریوس و استرپتوکوکوس سانگویيس در غلظت µg/ml 100موثر بود .این تاثير در مقایسيه بيا دهانشيویه ایرشيا
بيشتر و در مقایسه با دو دهانشویه کلر هگزیدین و اورال کمتر بود ولی این اختالف معنی دار نبود .به عبارت دیگر اسانس شاه اسيپرم
در غلظت  µg/ml100معادل با دو دهانشویه اورال بی و کلر هگزیدین موثر بود .این تاثير در غلظتهای  50و  25 µg/mlوجود داشت
ولی در مقایسه با گروههای کنترل کمتر بود .در غلظت  µg/ml12.5تاثيری دیده نشد.
نتيجه گيری :به نظر می رسد می توان از اسانس گياه شاه اسپرم در غلظت  µg/ml 100در طراحی و تولييد دهانشيویه هيای آنتيی
باکتریال برای مطالعات بيشتر آزمایشگاهی و بالينی استفاده گردد.
کليد واژه ها :استرپتوکوکوس موتانس ،استرپتوکوکوس ساليواریوس ،استرپتوکوکوس سانگویيس ،اسانس-شاه اسپرم
مقدمه:
پوسيدگی دندان یكی از بيماری های متداول عفونی مخصوصيا

دیگری از جمله از دست رفتن حس چشایی ،احساس سوزش

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

مخاط دهان ،خشكی دهيان بيرای کلرهگزیيدین گيزارش شيده

پوسيدگی دندان که به واسيطه ی حضيور عواميل ميكروبيی و

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

نقش آن ها در تجزیه بافت دندان یک بيماری عفونی محسيوب

عوارض جانبی آنتی بيوتيک ها کاربرد این مواد نيز با محدودیت

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

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

های استرپتوکوك مهمترین عامل می باشيند( .)3در بيين گونيه

استفاده از گياهان دارویيی بيه دلييل ارزان بيودن ،در دسيترس

های جنس استرپتوکوك ،استرپتوکوکوس موتيانس بيه عنيوان

بودن و سازگار بودن بيا طبيع بيميار بيه شيدت افيزایش یافتيه
(.)3,8

مهمترین عامل اتيولوژیک پوسيدگی دندان در انسيان در نظير

است

گرفته می شود سایر گونه های با اهمييت شيامل اسيترپتوکوك

بييا توجييه بييه دالیييل فييوق ،اسييتفاده از گياهييان دارویييی بييرای

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

پيشگيری ،کنترل و درمان پوسيدگی دنيدان ميورد توجيه قيرار

راهكارهييای پيشييگيری از پوسيييدگی دنييدان اسييتفاده از مييواد

گرفته است .در حال حاضر توجيه جهيانی بيه سيمت داروهيای

ضييدميكروبی شيييميایی مييی باشييد .متييداول تييرین ميياده

گياهی و فاصله گرفتن از داروهای شيميایی می باشد .مطالعات

ضدميكروبی کلرهگزیدیدن می باشدکه بيه اشيكال مختليف از

مختلف در حوزه دندانپزشكی نشان داده اسيت کيه تعيدادی از

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

گياهييان بييه دليييل داشييتن ترکيبييات فيتوشيييميایی ماننييد

ضييد پييالك کلرهگزیييدین بييه دليييل ماهيييت دی کيياتيونی آن

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

میباشد و همين ماهيت کياتيونی باعيث تغييير رنير خيارجی

قندهای الكلی مانند زایليتول ،دارای فعاليت ضد ميكروبی عليه

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

ميكروب های دهانی می باشند( .)8یكی از گياهان دارویی مفييد
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دکتر مهرناز کریم زاده و همكاران

گياه شاه اسپرم( )Tanacetum balsamita Lمی باشد .این

استرپتوکوك سانگوئينيس) انجام نشده است ،لذا بير آن شيدیم

گياه با منشاء مدیترانه ای بوده و چند ساله و از تيره آستراسه

که در این تحقيق اثرات آنتی باکتریایی اسانس گياه شاه اسپرم

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

را مورد بررسی و آزمایش قرار دهيم.

گونه پذیرفته شده است کيه در  1620جينس و  12زیير گيروه
توزیع شده اند .جنس  Tanacetumدارای بيش از  200گونيه
است که در شرق آسيا و اروپا توسعه یافتهانيد .گياهيان جينس
 Tanacetumکه تا ارتفياع بييش از  200متير رشيدمیکنند،
دارای گونههایی با عطر و بوی بسييار قيوی هسيتند( .)10جينس
 Tanacetumدر ایيييران شيييامل  26گونيييه اسيييت .گونيييه
 balsamitaبا نام های محلی شاه اسپرم یا شاسپرم در منطقه
آذربایجان به صورت طبيعی می روید( .)11,12اهميت دارویی این
گياه به خاطر اسيانس موجيود در کيرك هيای ترشيحی سيطح
تحتانی برگ می باشيد( .)13اسيانس ایين گيياه دارای ترکيبيات
سييسکوئیترپن ،الکتونهييا و ترکيبييات تلييخ اسييت کييه دارای
فعاليتهای بيوليوژیكی ماننيد تنظيمکننيدگی رشيد ،خاصييت
آنتیميكروبی و سایر موارد است( .)10از لحاظ ویژگیهای درمانی
این گياه و اسيانس استحصيالی از آن بيه عنيوان محياف ،کبيد،
مقویمعده ،بادشكن ،نيرودهنده ،ضدتشينج ،ضيدکرم ،صيفرابر،
قاعدهآور و نيز به خاطر ویژگیهيای ضيدميكروبی ،ضيدآلرژیک،
آرامبخييييش و تقویتکننييييدگی قلييييب مييييورد اسييييتفاده
قرارمیگيرد.آزمایشييات مختلييف نشييان دادهانييد کييه بييا مصييرف
فرآوردههای آن ترشح صفرا زیادشده و سنرهای صفراوی حيل
میگردند .در کاربرد موضعی با خيساندن برگ های این گياه در
روغن زیتون ،نيوعی مياده روغنيی حاصيل میگيردد کيه بيرای
پانسمان زخمها بسيار مفيد است .جوشانده نمک دار شاهاسپرم
(.)9

در بهبود و التيام زخمها اثر مفيد دارد

هر چند مقاالت متعددی در مجالت داخلی و خارجی در ميورد
اثر ضد ميكروبی عصاره های مختلف گياهان دارویی وجود دارد
اما مطالعه در مورد اثر گياهان دارویيی بير عواميل بيمياری زای
دهانی اندك است .با توجه به خواص ضيد ميكروبيی گيياه شياه
اسپرم و از آنجا که طيی بررسيیهای بيه عميل آميده از منيابع
مختلييف تحقيقييی مبنييی بيير اثييرات ضييد باکتریييایی گييياه
Tanacetum balsamita L.بيير روی اسييترپتوکوكهای
دهييان (اسييترپتوکوك موتييانس ،اسييترپتوکوك سيياليواریوس و

مواد و روش ها:
این مطالعه به روش تجربی و آزمایشگاهی انجام شد.
تهيه سويه های ميکروبي:
سه سویه استاندارد استرپتوکوکوس موتانس)،(PTCC 1683
استرپتوکوکوس سانگوئيس )(PTCC 1449و استرپتوکوکوس
ساليواریوس )(PTCC 1448به صورت ليوفيليزه از مرکز
ميكروارگانيسم های صنعتی ایران خریداری شد.معيار ورود
جهت تأیيد این سویه هاارائه آزمایش های تأیيدی مانند رنر
آميزی گرم ،کاتاالز ،هموليز ،کشت در محيط ميتيس
()14

ساليواریس آگاروتخمير قند

توسط مرکز مزبور بود .قبل از

تهيه کشتهای ميكروبی باکتریها را فعال نموده و در حالت
تكثير از آنها استفاده شد.
روش تهيه عصاره:
جمع آوری نمونه های گياهی شامل اندام های هوایی گياه شاه
اسپرم از مزرعه تحقيقاتی شرکت دانشبنيان پژوهشگران داروی
سبز به روش انتخاب تصادفی انجام گرفت .و پس از شناسائی
دقيق و اطمينان از صحت انتخاب ،به دور از نور خورشيد و در
شرایط سایه و دمای  20 –28درجه سانتیگراد اتاق خشک
شد .در هنگام جمعآوری گياهان ،سعی شد که نمونهها در
فصل رشد مرحلهی فنولوژیكی باشند که بيشترین متابوليت
ثانویه را دارند .جمعآوری نمونهها در یک فاصله زمانی بسيار
کوتاه از اندامهای هوایی گياه در ساعات  12الی  15در اوج
تابش خورشيد به دليل وجود بيشترین ماده موثره انجام شد .در
مرحله بعدی اندام مورد نظر گياه خشک شده توسط آسياب
برقی )  (Moulinex, Franceبه صورت پودر درآمد .اسانس
()15

گيری طبق پروتكلهای استاندارد
گرفت.از پودر بدست آمده

و به شرح زیر انجام

با استفاده از

ترازوی

دیجيتال (Philips, Germany) 50گرم برداشته و اسانس
گيری توسط دستگاه کلونجر و با روش تقطير با آب طبق روش
بریتانيا انجام شد )15(.نمونهها ابتدا خرد و سپس درون بالن یک
ليتری منتقل شده و  600ميلیليتر آب به آنها اضافه گردید،
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سوسپانسيون بدست آمده به مدت  4ساعت در دستگاه کلونجر

یک پليت برای بررسی  4غلظت موثر این اسانس ( ، ،12/5

قرار داده شد ودر نهایت توسط سولفات سدیم آب زدایی انجام

 50 ،25و  )µg/m100و یک پليت برای هر کدام از گروههای

شد .الزم به ذکر است ماده موثره این گياه بر اساس مطالعات

کنترل در نظر گرفته شد .این پليتها برای هر نوع باکتری مورد

()16

Quercetinمی باشد

تعيين آنتی بيوگرام MIC

)(Minimum Inhibitor Concentrationو

نظر آماده گردید ( شكل .)1

MBC

)(Minimum Bactericidal Concentration
منظور از  ، MICغلظتی از یک آنتی بيوتيک است که
می تواند رشد باکتری را در شرایط آزمایشگاهی مهار کند و
منظور از ، MBCحداقل غلظتی از دارو است که باکتری را از
بين می برد .اساس روش برای تعيين  MICو  MBCدر
مجموعه بر پایه روش رقيق کردن در محيط مایع Broth

Dilutionاست .برای این منظور از کشت تازه استرپتوکوکها
در محيط آبگوشت تریپتوز سوی براث (TSB; Quelab,

شکل  : 1تصوير پليتهای تست قطر هاله عدم رشد دهانشويه
کلرهگزيدين ( %2رديف  ،)1دهانشويه ايرشا (رديف  ،)2دهانشويه
اورال بي(رديف )3و غلظتهای مختلف اسانس شاه اسپرم (رديف

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

 ،)4عليه سويههای باکتريايي استرپتوکوکوس موتانس (،)A

به نسبت  1به 100رقيق شد ،تا کدورتی معادل  1×106به

استرپتوکوکوس ساليواريس ( )Bو استرپتوکوکوس سانگوئينيس()C

دست آید .از عصاره های مورد آزمایش استریل شده با فيلتر

در این روش از باکتریهایی که در محيط کشت رشد کرده اند،

سرسرنگی با قطر منفذ  0/22ميكرون رقت های متوالی

سوسپانسيونی در سرم فيزیولوژیک به تعداد  3×108باکتری در

)(Serial dilutionsدر محيط براث تهيه شد .سپس در

ميلیليتر تهيه شد .سپس  50ميكروليتر از این سوسپانسيون بر

پليت  96خانه پلی استایرن  100ميكروليتر از رقت های

روی محيط مولر هينتون براث تلقيح گردید و دیسک گذاری

مختلف عصاره و 100ميكروليتر سوسپانسيون باکتری ،ریخته

انجام شد.بر روی دیسک ها  20ميكروليتر از اسانس اضافه شد

شد در این پليت  96خانه  3چاهک حاوی  200ميكروليتر

و به مدت در دمای  37درجه سانتیگراد  48ساعت انكوبه

محيط براث به عنوان کنترل منفی و  3چاهک حاوی محيط

گردید .بعد از دو روز پليتها از نظر وجود هاله عدم رشد

کشت و باکتری به عنوان کنترل مثبت در نظر گرفته شد.

بررسی شدند .از دیسکهای استاندارد کلرهگزیدین (شرکت وی

چاهكهایی حاوی100ميكروليتر محيط و 100ميكروليتر از هر

وان) ،دهانشویه روزانه ایرشا و دهانشویه اورال-بی به منظور

رقت به عنوان شاهد کدورت در نظرگرفته شد .سپس سطح

گروه کنترل مثبت استفاده شد .اندازهگيری قطر هاله عدم رشد

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

اطراف دیسکها بهوسيلهی خط کش انجام شد .داده های

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

بدست آمده از هر گروه طریق آزمون تی تست و نرم افزار

24ساعت کدورت در طول موج  630نانومتر توسط االیزا ریدر

 SPSS 23مورد آناليز آماری قرار گرفتند .سطح معنی داری

)(AWARENESS, Technology INC Atat fax 2100
خوانده شد .این پروسه برای هر نوع باکتری سه بار تكرار شد.

داده ها  0/05در نظر گرفته شد.

بررسي فعاليت ضد ميکروبي شاه اسپرم:

يافتهها

جهت بررسی فعاليتهای ضدميكروبی اسانس شاه اسپرم از

بر اساس نتایج حاصل از اندازهگيری  MBCو  MICغلظت-

روش بررسی قطر هاله عدم رشد ( )Disk diffusionاستفاده

های مختلف اسانس شاه اسپرم عليه سویههای باکتریایی،

شد .با توجه به شروع اثر این اسانس در غلظت ،12/5µg/ml

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

استرپتوکوك سانگوئينيس برابر  12/5و ميزان  MBCاسانس

خود نشان داد (جدول.)1

این گياه دارویی عليه باکتری استرپتوکوك سانگوئينيس 12/5

بر اساس نتایج حاصل میتوان بيان کرد که:

میباشد.

الف) ميزان  MICاسانس گياه دارویی شاه اسپرم عليه

در کل میتوان نتيجه گرفت که اسانس گياه دارویی شاه اسپرم

استرپتوکوك موتانس برابر  50و ميزان  MBCاسانس این گياه

دارای قدرت بازدارندگی و کشندگی مناسبی در مقابل باکتری

دارویی عليه باکتری استرپتوکوك موتانس  50میباشد.

های استرپتوکوك موتانس ،استرپتوکوك سانگوئينيس و

ب)ميزان  MICاسانس گياه دارویی شاه اسپرم عليه

استرپتوکوك ساليواریس میباشد.

استرپتوکوك ساليواریس برابر  25و ميزان  MBCاسانس این

مقایسه نتایج حاصل از اندازه گيری هاله عدم رشد این اسانس

گياه دارویی عليه باکتری استرپتوکوك ساليواریس  50میباشد.

با سه دهانشویه متداول و در دسترس بيماران در جدول 2

ج)ميزان  MICاسانس گياه دارویی شاه اسپييييييرم عليييييييه

آورده شده است.

جدول  -1نتايج حاصل از اندازهگيری قطر هاله عدم رشد غلظتهای مختلف اسانس شاه اسپرم ،کلرهگزيدين  ،%2ايرشا و اورال -بي عليه سويه
های باکتريايي مورد مطالعه
غلظت
باکتری
مورد مطالعه

کيلوگرم بر ميلی ليتر
12/5

25

50

100

کلرهگزیدین
%2

ایرشا

اورال-بی

1

استرپتوکوکوس
موتانس

-

6/7

9/4

13/6

14/9

10/2

16/4

2

استرپتوکوکوس
ساليواریوس

-

-

8/4

11/6

15/2

13/4

17/2

3

استرپتوکوکوس
سانگوئيس

-

4/2

8/4

13/7

15/6

11/4

15/3

جدول  .2تايج  MICو  MBCغلظتهای مختلف اسانس شاه اسپرم بر روی باکتری های مورد مطالعه
نام باکتری مورد مطالعه
اﺳترﭘتوکوکوس موﺗانﺲ

اﺳترﭘتوکوکوس ﺳالیواریﺲ

MIC

MBC

%100

-

-

-

2

%50

-

-

-

+

3

%25

-

-

+

+

4

%12.5

+

+

+

+

-

5

%6.25

+

+

+

+

+

+

6

%3.12

+

+

+

+

+

+

7

%1.56

+

*

+

*

+

*

8

0.78

+

*

+

*

+

*

9

0.39

+

*

+

*

+

*

10

شاهد باکتری

+

*

+

*

+

*

11

شاهد اﺳانﺲ

-

*

-

*

-

*

12

شاهد محیط

-

*

-

*

-

*

13

کلرهگزیدین

*

S

*

S

*

S

14

ایرشا

*

S

*

S

*

S

15

اورال بی

*

S

*

S

*

S

ردیف
1

 :عدم رشد باکتری : +رشد باکتری

غلظت

MIC

اﺳترﭘتوکوکوس ﺳانگویﺲ

*= صفر = حساس S
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در این مطالعه به دليل عدم ایجاد قطر هاله عدم رشد در غلظت

در سويه استرپتوکوک ساليواريس :در این گروه دهان

 12.5 µg/mlاسانس گياه دارویی شاه اسپرم عليه هر سه

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

استرپتوکوك

بيشترین و غلظت  50 µg/mlاسانس گياه دارویی شاه اسپرم

سانگوئينيس و استرپتوکوك ساليواریس این گروه از مطالعه

با ایجاد قطر هاله  8/4ميلیمتری کمترین ميزان قطر هاله عدم

حذف گردید .بر اساس نتایج حاصل از غلظتهای مختلف

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

اسانس گياه دارویی شاه اسپرم و مقایسه نتایج حاصل از

 25µg/mlاسانس گياه دارویی شاه اسپرم بر روی باکتری

دهانشویه های گروه شاهد میتوان بسته به نوع باکتری مورد

استرپتوکوك ساليواریس تاثير ممانعت از رشد نشان نداد.

بررسی موارد زیر را عنوان کرد.

همچنين غلظت  100 µg/mlاسانس گياه شاه اسپرم با ایجاد

در سويه استرپتوکوک موتانس :دهانشویه اورال بی با

قطر هاله  11.6ميلیمتری نتيجه نزدیكی نسبت به دهانشویه

ایجاد  16/4قطر هاله عدم رشد بيشترین و غلظت25 µg/ml

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

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

 100 µg/mlو دهانشویه اورال بی و همچنين اسانس با

متری کمترین ميزان قطر هاله عدم رشد را به خود اختصاص

همين غلظت و دهانشویه کلرهگزیدین معنی دار نبود .به عبارت

داد .همچنين غلظت  100 µg/mlاسانس گياه دارویی شاه

دیگر اسانس در این غلظت برابر با دهانشویه های اورال بی و

اسپرم با ایجاد قطر هاله  13/6ميلیمتری نتيجه بهتری نسبت

کلر هگزیدین اثر مهاری داشت (نمودار)2

سویه

باکتریایی

استرپتوکوك

موتانس،

به دهانشویه ایرشا و نتيجه نسبتاً مشابه به دو دهانشویه دیگر
نشان داد .قطر هاله عدم رشد اسانس در غلظت 100 µg/ml
از نظر آماری با دو دهانشویه اورال بی و کارهگزیدین اختالف
معنی دار نداشت .یعنی قدرت اثر این اسانس در این غلظت
معادل با دو دهانشویه عنوان شده بود( .نمودار)1

نمودار  -2هاله عدم رشد گونه استرپتوکوک ساليواری در گروههای
مورد مطالعه ( .موارديکه با ستاره مشخص شده اند از نظر آماری با
هم اختالف معني دار ندارند).

در سويه استرپتوکوک سانگوئينيس :در این سویه
دهانشویه کلرهگزیدین با ایجاد  15/6قطر هاله عدم رشد
بيشترین و غلظت 25 µg/mlاسانس گياه دارویی شاه اسپرم با
ایجاد قطر هاله  4/2ميلیمتری کمترین ميزان قطر هاله عدم
نمودار -1هاله عدم رشد گونه استرپتوکوک موتانس در گروههای
مورد مطالعه( .موارديکه با ستاره مشخص شده اند با هم اختالف
معني دار ندارند).

رشد را به خود اختصاص داد .غلظت  100 µg/mlاسانس گياه
دارویی شاه اسپرم با ایجاد قطر هاله  13/7ميلیمتری نتيجه
بهتری نسبت به داروی ایرشا و نتيجه نسبتاً مشابه به دو داروی
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شاهد دیگر نشان داد .اختالف اثر مهاری اسانس شاه اسپرم در

بر اساس نتایج این مطالعه اسيانس گيياه دارویيی شياه اسيپرم

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

دارای قدرت بازدارندگی و کشندگی مناسبی در مقابل بياکتری

کلر هگزیدین معنی دار نبود( .نمودار )3

هييای اسييترپتوکوك موتييانس ،اسييترپتوکوك سييانگوئينيس و

بنابراین در این مورد نيز اسانس شاه اسپرم با غلظت عنوان شده

اسيترپتوکوك سياليواریوس ميیباشيد .ایين اسيانس در غلظييت

اثر مشابه دو دهانشویه متداول و مورد مصرف بيماران داشت.

 100 µg/mlاثری معادل با دو دهانشویه کلرهگزیيدین و اورال
بی داشت .با توجه به اینكه دهانشویه اورال بی به عنوان یكی از
شناخته شده ترین دهانشویه های مورد کاربرد در دندانپزشيكی
و در سطح بين المللی مطرح می باشد ،حصول نتایج معيادل بيا
این دهانشویه در غلظت مزبور اسانس شياه اسيپرم نشياندهنده
پتانسيييل بيياالی ایيين گييياه بييرای کيياربرد در دهانشييویه هييای
دندانپزشكی می باشيد .نتيایج حاصيل از غلظيتهيای مختليف
اسانس گيياه دارویيی شياه اسيپرم و مقایسيه نتيایج حاصيل از
داروهييای شيياهد نشييان داد کييه در هيير سييویه اسييترپتوکوك
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

نمودار  -3هاله عدم رشد گونه استرپتوکوک سانگوئيس در
گروههای مورد مطالعه( .موارديکه با ستاره مشخص شده اند از نظر
آماری با هم اختالف معني دار ندارند).

کلرهگزیدین ،اسانس شاه اسپرم با غلظت  100 µg/mlو بعيد
از آن در دهانشویه ایرشا بيشيتر بيود .ایين تياثير در دو غلظيت
دیگر مورد بررسی در اسانس قابل توجه نبود و به شيكل معنيی

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

داری کمتر از اثر دهانشویه های گروه کنترل بود بنابراین اساس

اورال بي شاه اسپرم با غلظت  10کيلوگرم بر ميلي ليتر

شاه اسپرم در غلظتهای  25 ،50و  12.5 µg/mlموثر نبيوده و
استفاده از این غلظتها برای استفاده در دهانشویه ها یا هر گونه

گونه باکتریایی

قطر هاله عدم رشد
(ميلی متر)

استرپتوکوك موتانس

اسانس 13/6±1/2 :
دهانشویه اورال بی16/4±2/45 :

استرپتوکوك ساليواریس

اسانس 13/89±1/36 :
دهانشویه اورال بی15/3±2/21 :

استرپتوکوك سانگویيس

اسانس 13/7±1/61:
دهانشویه اورال بی15/3±2/21 :

P value

کاربرد موضعی در دهان توصيه نمی شيود .الزم بيه ذکير اسيت
دهانشویه با علظت  12.5 µg/mlبر روی این باکتری اثر رشد

0/44

0/91

0/91

مهاری نداشت.
براساس گزارش سازمان بهداشت جهيانی( ) )WHOبيا وجيود
پيشرفت های زیاد در بهداشت دهانی مردم در سراسير جهيان،
مشيكل پوسييدگی دنيدان همچنيان یكيی از چالشيهای مهيم
بهداشتی به ویژه در گروه های محروم اجتماعی در کشيورهای
(.)18

پيشرفته و در حال توسعه محسوب می شود

پژوهش مظفری و همكاران نشان داد ،دهانشویه کلرهگزیيدین
در رقتهيييييای  0/01 ،0/2 ،0/1و  0/02درصييييد از رشيييييد
بحث:

ميكروارگانيسيييييمهای اسيييييترپتوکوکوس سيييييانگوئينيس،
استرپتوکوکوس موتانس و الکتوباسيلوس کازئی در محيط
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کشت ممانعت میکند .این نتایج با یافتههای حاصل از پژوهش

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

حاظر همخوانی داردو بيانگر خاصيت آنتیميكروبيال نسبتاً قوی

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

کلرهگزیدین در برابير باکتریهيای اسيترپتوکوکوس موتيانس و

ميلی گرم بر ميلی ليتر و برای استرپتوکوکوس سيانگوئيس بيه

استرپتوکوکوس سيانگوئينيس میباشيد( .)19اکثير پژوهشهيای

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

مورد بررسی اثرات ضدباکتریایی موًثر دهانشویه کلرهگزیدین و

همچنين مييزان  MICو  MBCعصياره آلوئيه ورا نييز بيرای

دهانشویه تيمول را بر باکتریهای اسيترپتوکوکوس موتيانس و

استرپتوکوکوس موتانس بترتيب  4و  ،16برای استرپتوکوکوس

استرپتوکوکوس سانگوئينيس تاًیيد مینمایند ،اما نتایج به دست

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

آمده به علت غلظتهيای متفياوت بيه کيار رفتيه در مطالعيات

اسيترپتوکوکوس سيانگوئيس بترتييب  1و  4اسيترپتوکوکوس
(.)23

مختلف و روشهای متفاوت انجام آزمایشات به طور دقيق قابيل

سانگوئيس بترتيب 1و  mg/ml 4گزارش کردند

مقایسه نمیباشند.

تحقيقات  Ferrazannoو همكاران نشان داد کيه پليی فنيول

نتایج مطالعه خروشی و همكاران نشان داد کيه عصياره الكليی

چای سبز با مهار استرپتوکوكهيای دهيان باعيث پيشيگيری از

ميييوه فلفييل دلمييه ای دارای اثيير ضييد ميكروبييی عليييه

پوسيدگی میشود( .)24همچنين اثر ضد ميكروبی روغن درخيت

استرپتوکوکوس موتيانس بيا حيداقل غلظيت ممانعيت از رشيد

چای ،محلولهای سير و کلرهگزیدین بر روی ميكروارگانيسيم-

 250 mg/mLو عليييه اسييترپتوکوکوس سييوبرینوس و

هييای دهييانی بررسييی و اثيير ضييد ميكروبييی آنهييا بيير روی

استرپتوکوکوس سينگوئيس دارای  MIC=125 mg/mLميی

استرپتوکوکوس موتانس به اثبات رسيده و نتيجيهگييری کيرده

()20

است که سير و روغن درخت چای میتوانند به عنوان جایگزین

باشد

Khalediو همكاران به بررسی حداقل غلظت مهار کننده گيياه

کلرهگزیدین استفاده شيوند .در مطالعيهای اثير ضيد ميكروبيی

مریم نخودی بر روی استرپتوکوك موتانس پرداختند و حيداقل

عصاره دو نوع سير قرمز و سيفيد بير روی ميكروارگانيسيمهيای

غلظت مهار کننده این گياه را  128ميكروگيرم بير ميليی ليتير

دهانی به صورت آزمایشگاهی و بالينی موردبررسی قرارگرفتيه و

(.)21

نشان دادهشده که محلول دهانشویه حاوی  2/5درصد سير اثر

گزارش کردند

جالیر نادری و همكاران در مطالعيه خيود جهيت تعييين تياثير

ضيييد ميكروبيييی خيييوبی علييييه اسيييترپتوکوکوس موتيييانس و
(.)25

عصاره مصطكی بير مييزان رشيد بياکتری هيای اسيتافيلوکوك

ميكروارگانيسمهای دهانی دارد

اورئييوس ،اسييترپتوکوك موتييانس ،اسييترپتوکوك سيينگوئيس و

در مقایسه اثر دهانشویه کلرهگزیدین بيا عصيارههيای گيياهی

پسودوموناس آئروژینوزا نشان دادند که استرپتوکوك موتيانس و

نشان دادند که عصارههای گياهان ميخيک ،ميازو ،پوسيت انيار،

پسيييودوموناس آئروژینيييوزا بيييه مصيييطكی حسييياس نبودنيييد.

آویشيين و هليلييه سييياه اثييرات بهتييری نسييبت بييه دهانشييویه
.)26,27(.

استافيلوکوك اورئوس و استرپتوکوك سنگوئيس در رقيت هيای

کلرهگزیدین از خود نشان دادند

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

نتایج به دست آمده از این تحقيق می توانيد زمينيه تحقيقيات

نتييایج ایيين تحقيييق نشييان داد کييه گييياه مصييطكی فاقييد اثيير

بيشتر را در آینده برای جداسيازی ميواد ميثثر ایين گياهيان و

(.)22

ضدباکتری بر استرپتوکوك موتانس بود

مطالعات تكميلی جهت تهيه فرموالسييون دارویيی مناسيب از

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

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

باکتریایی عصاره هيدروالكلی آلوئه ورا و شييرین بييان بير روی

فراهم کند.

باکتری های عامل پوسييدگی دنيدان در شيرایط آزمایشيگاهی

بر اساس نتایج حاصل از تست آنتيی بييوگرام MIC ،و MBC

نشان دادند که  MICو MBCعصاره شيرین بيان برای

میتوان نتيجه گرفت که گياه دارویی شاه اسپرم قدرت مقابله با
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