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Abstract 
Introduction: The interest in ziziphus jujube is growing in the world because it is an 
excellent source of nutrients and chemicals and has traditionally been used as an 
anticoagulant, sedative, anticancer, antifungal, anti-diabetic, anti-bacterial, 
antispasmodic, and Antioxidants are used. Therefore, the purpose of this study is to 
select the best extract with the highest antimicrobial effect for extracting the ziziphus 
jujube, to produce medicinal products of plant origin with maximum effectiveness 
and minimal side effects. 
Methods: Ethanolic, methanolic, aqueous and dichloromethane extracts of ziziphus  
jujube were prepared by maceration method, and in order to evaluate the 
antimicrobial effect of the extracts, we used  Agar Disk Test and  Agar well Test 
method. In order to obtain the minimum inhibitory concentration and the minimum 
lethal concentration, 96 well microplates were used to obtain effective 
concentrations for the removal and inhibition of the desired microorganisms in 
different extracts. 
Results: Analysis of Agar Disk Test and Agar well Test methods data showed that the 
tested extracts had no significant effect on the tested bacteria / fungi and no growth 
inhibition zone was observed around the disk and wells. The results of (MIC / MBC 
/ MFC) indicated that (100 mg / mL) concentration of all aqueous, ethanolic, 
methanolic and dichloromethane extracts had no effects on the Streptococcus 
mutans and Candida albicans and we need higher concentrations. 
Conclusions: Aqueous, ethanolic, methanolic and dichloromethane extracts of 
jujube fruit did not show significant antibacterial and antifungal effects compared to 
positive control (chlorhexidine and nystatin, amoxicillin).
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 شمالی خراسان پزشکی علوم مجله
1400 تابستان، 2، شماره 13دوره 

 

 بر) Ziziphus jujube( عناب دارویی میوه مختلف يهاعصاره میکروبی ضد اثرات بررسی

 دهانی هاي پاتوژن
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 چکیده
 طور به و است شیمیایی مواد و مغذي مواد از خوبی بسیار منبع زیرا است، افزایش به رو جهان سراسر در عناب به عالقه :مقدمه
 ستفادها مورد اکسیدان آنتی و اسپاسم، ضد باکتري، ضد دیابت، ضد قارچ، ضد سرطان، ضد بخش، آرام انعقادي، ضد عنوان هب سنتی

 ،)Ziziphus jujube( عناب دارویی گیاه میوه میکروبی ضد اثر باالترین با عصاره بهترین انتخاب تحقیق این از هدف لذا. ردیگیم قرار
 .باشدیم جانبی عوارض کمترین و اثربخشی حداکثر با گیاهی منشاء با دارویی محصوالت تولید جهت
 دض اثر بررسی منظور به و شد تهیه خیساندن روش به عناب میوه کلرومتانی دي و آبی متانولی، اتانولی، يهاعصاره :کار روش

 غلظت حداقل و مهاري غلظت حداقل ردنآو بدست جهت. نمودیم استفاده پلیت چاهک و دیسک از انتشار روش از هاعصاره میکروبی
 اکاندید قارچ و موتانس استرپتوکوکوس باکتري مهار و حذف براي مؤثر يهاغلظت تا شد استفاده خانه 96 پلیت میکرو از کشندگی
 .آید بدست مختلف يهاعصاره در آلبیکنس

 يرو بر توجهی قابل ریتأث آزمایش مورد يهاعصاره که داد نشان پلیت چاهک و دیفیوژن دیسک يهاروش يهاداده آنالیز :هایافته
 MBC و MIC نتایج. نشد مشاهده هاچاهک و دیسک اطراف رشدي عدم هاله هیچ و نداشته آزمایش مورد يهاقارچ/ باکتري

/MFC روي بر نیکلرومتا دي و متانولی اتانولی، آبی، يهاعصاره همه لیتر میلی بر گرم میلی 100 غلظت که، بود این بیانگر 
 .باشدیم باالتر غلظت به نیاز و بوده ریتأث بی آلبیکنس کاندیدا و موتانس استرپتوکوکوس

 و نیستاتین ،کلرهگزیدین( مثبت کنترل با مقایسه در عناب، میوه متانی کلرو دي و متانولی اتانولی، آبی، يهاعصاره :گیري نتیجه
 .ندادند نشان خود از يامالحظه قابل رچیقا ضد و باکتریایی ضد اثرات ،)سیلین آموکسی

 :کلیدي واژگان
Ziziphus jujube, 

Streptococcus mutans, 
Candida albicans، پاتوژن 

 میکروبی ضد اثر دهانی، هاي

مقدمه
دن به یک مشکل سالمت دهان و دندان در حال تبدیل ش يهايماریب

، که اندتوسعهدر حال  يکشورهاگسترده در سراسر جهان، به ویژه در 
. پوسیدگی دندانی باشدیم هاآنبراي درمان  هانهیهزبه معناي افزایش 

. )1( پریودنتال از شایعترین این مشکالت هستند يهايماریبو 
که به واسطه تخریب بافت  باشدیمپوسیدگی دندانی یک بیماري مزمن 

پوسیدگی زا ایجاد  يهايباکترسخت دندان در اسید تولید شده توسط 
. در واقع تشکیل پوسیدگی دندان نتیجه یک تعامل پیچیده در شودیم

خمیر قابل ت يهادراتیکربوهطول زمان، بین دندان، بیوفیلم میکروبی و 
 عامل عنوان ، بهاسترپتوکوکوس موتانس باکتري .)2( باشدیم
. این )3( شودیمپوسیدگی در میناي دندان شناخته  یاصل کیولوژیات

 است ياریاخت يهواز یب و كر متحریگرم مثبت، غ یسکوک کی باکتري

, 4( شودیم گرفته نظر پالك در بیوفیلم معمول در تشکیل باکتري که
همچون اتصال به سطوح و رشد در محیط اسیدي  ییهایژگیو. )5

. در ایران از دست )7, 6( گرددیمموجب خاصیت پوسیدگی زایی آن 
زایش سن افدادن دندان و بی دندانی کامل شیوع باالیی دارد و با افزایش 

و  هادندانبراي جایگزینی  درمانی يهاروش. یکی از )8( ابدییم
 .)9( باشندیمدندانی کامل  يپروتزها هاآنرتبط با م يهاساختمان

که به  دهدیمدر بیمارانی رخ ناشی از کاندیدا  يهاعفونتاگرچه بیشتر 
دندانی  ، اما پروتزهاي)10( نوعی دچار نقص ایمنی یا ضعف هستند

 دهانی کاندیدیازیس يکنندهوامل مستعد یکی از ع تواندیمکامل نیز 
 دهان حفره در شایع طلب فرصت عفونت دهانی یک باشد. کاندیدیازیس

 و شودیم ایجاد کاندیدا يهاگونه حد از بیش رشد اثر در که است
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 و همکارانشیخ  آل

. در صورت عدم درمان، )11(است  آلبیکنس کاندیدا آن شایعترین
باعث ایجاد مشکل در جویدن و بلع و در  تواندیمکاندیدیازیس دهانی 

برخی مواقع اسهال شدید شود، بنابراین کسانی که از کاندیدیازیس 
اغلب به دلیل گلودرد شدید و مشکل در غذا خوردن  برندیمدهانی رنج 

 و . نیستاتین)12( دهندیممقدار زیادي از وزن بدنشان را از دست 
 این برابر در استفاده براي شده داروهاي توصیه جمله از B آمفوتریسین

اگر چه نیستاتین در درمان کاندیدیازیس دهانی  )13( بیماري هستند
سبب برخی  تواندیم، اما شودیمبه عنوان داروي انتخابی در نظر گرفته 

 .)14( تهوع، استفراغ و اسهال شود ،مشکالت از جمله آسیب کلیوي
دهان بسیار  يهاعفونتبیماري زاي دهان در بهبود  يهاکروبیمکاهش 

 يهاکروبیمدر کاهش تعداد  مؤثر يهاروش. یکی از باشدیممهم 
که به  نیدیلرهگزک. دهانشویه باشدیمدهان، استفاده از دهانشویه ها 

د به عنوان استاندار نییت پایسم وگسترده  یروبکیم ت ضدیفعال دلیل
 یدگیپوسـ مهار در مواردي همچون تواندیم، شودیمته طالیی شناخ

 یدسـت دندان مصنوع ینترل التهاب لثـه، ضـدعفونکسـطوح صاف، 
عوارض جانبی  .)16, 15( کاربرد داشته باشد یروبـکیم كاهش پـالکو 
 ،يآلرژ ند،ی، طعم ناخوشـایزه دندانیجاد رنگیا شامله ین دهانشویا

و سـوزش در مخاط، اثرات  یکجاد خشـیا ،ییر حس چشاییتغ
 ندانهمرنگ د يها میترمرنگر ییدر صورت بلع و تغ یمنف کیستمیس
. امروزه به دلیل عوارض جانبی داروهاي شیمیایی در )17, 15( باشدیم

 سراسر جهان تمایل به استفاده از داروهاي گیاهی افزایش یافته است
دفاعی خاص و ترکیبات  يهاسمیمکان. گیاهان به دلیل داشتن )18(

منبع غنی از ترکیبات ضد  توانندیمضد میکروبی به صورت اندوژن 
میکروبی به حساب آیند. ترکیبات ضد میکروبی بدست آمده از گیاهان 

 هاياکتربمتفاوتی نسبت به آنتی بیوتیک ها،  يهاسمیمکانبا  توانندیم
 يهاهیسوناشی از  يهاعفونتدر برابر  توانیمر نتیجه را حذف کنند. د

 Ziziphusعناب (. )19( مقاوم میکروبی از این خصوصیت استفاده کرد
jujube () گیاهی است از خانواده رامناسهRhamnaceae که (

متر بوده و به شکل تیغ دار یا بدون تیغ  8-6داراي ارتفاع  درختچه آن
. این گیاه در برابر خشکی بسیار مقاوم است و از لحاظ شودیمدیده 

تیپ جسمی به راسته شمشاد و کهور شباهت دارد. این گیاه به طور 
ه در استان خراسان جنوبی، اصفهان، گلستان، مازندران، فارس، عمد

. میوه رسیده عناب )20( شودیمیزد، همدان و قزوین کشت 
)Ziziphus jujube به رنگ قرمز تخم مرغی شکل و به اندازه زیتون (

. از میوه خشک شده عناب، به عنوان )21( و شیرین است ياهستهتک 
، ضد سرطان، تب بر، مسکن، اشتها آور، بند آورنده خون و آرام بخش

 شودیمعفونی و سرماخوردگی استفاده  يهايماریبهمچنین درمان 
 cو ویتامین  امالح آلی عناب حاوي مواد قندي، پروتئینی، وهیم .)22(

ترکیباتی نظیر فالونوئید ها، تري  بوده و غنی از لینوئیک اسید است.
، اسید لوریک و پپتید هااسترول ،دهایآلکالوئترپنوئید ها، ساپونین ها، 

snakin-z  در مطالعات گذشته  .)23, 21( اندشدهنیز در آن شناسایی
میکروبی متفاوتی  يهاگونهمختلف گیاه عناب بر  يهاقسمتاثرات 

گیاه  يهابرگعصاره اتانولی ریشه و  ،بررسی شده است. طبق تحقیقات
. )25, 24( باشدیمعناب داراي اثرات ضد قارچی و ضد باکتریایی 

همچنین مطالعات نشان داد عصاره اتانولی میوه عناب اثر ضد میکروبی 
عفونی میکروبی  يهايماریبها دارد و براي بهبود  استافیلوکوكعلیه 

 الکلی و استونی . طبق مطالعه امیري عصاره)26(کودکان مناسب است 

 سودوموناس يهايباکتر تعداد کاهش سبب تواندیم عناب میوه
شود. مطالعات آزمایشگاهی نشان داد دانه و پالپ میوه عناب  آئروژینوزا

وکوس استافیلک اشرشیا کلی وبیشترین اثر ضد میکروبی را در برابر 
. با توجه به اینکه عواملی مانند نحوه عصاره گیري، )27( دارد اورئوس

یمو اکوتیپ هاي مختلف یک گونه و ...  نوع حالل، شرایط اقلیمی گیاه
 ریتأثو اثرات بیولوژیک گیاهان  مؤثرهدر میزان اثربخشی، مواد  تواند

و ضد  ، لذا هدف از این تحقیق بررسی اثرات ضد قارچی)28( ار باشدگذ
 (آبی، اتانولی، متانولی و دي کلرومتانولی( تلفمخ يهاعصارهباکتریایی 
کاندیدا آلبیکنس (عناب بر روي پاتوژن هاي دهانی  داروییمیوه گیاه 

 ،هاي تجاري میکروبیال با آنتی هاآنو مقایسه  (و استرپتوکوك موتانس
 ی با حداکثربه منظور استفاده از این گیاه در محصوالت دارویی گیاه

 .باشدیماثربخشی وکمترین عوارض جانبی 
 روش کار

ضد  ریتأثاین مطالعه از نوع آزمایشگاهی بود و به منظور بررسی 
آبی، اتانولی، متانولی و دي کلرو متانی میوه عناب  يهاعصارهمیکروبی 

بر استرپتوکوکوس موتانس و کاندیدا آلبیکنس انجام شد. جامعه آماري 
 تهیه شده از مرکز ملی ذخایر(ت استرپتوکوکوس موتانس پلی 12شامل 

ز تهیه شده از مرک(پلیت کاندیدا آلبیکنس  12، )ژنتیکی و زیستی ایران
میلی  100خانه بود و غلظت  96میکرو پلیت  3و ) انستیتو پاستور ایران

شرکت داروسازي (درصد  2با کلر هگزیدین  هاعصارهگرم بر میلی لیتر 
داروسازي جابرابن (واحد در میلی لیتر  100000، نیستاتین )اژوایران ن
با سه تکرار  )شرکت داروسازي فارابی( 400 و اموکسی سیلین )حیان

 مقایسه شد.

 عصاره گیري
در این مطالعه آزمایشگاهی، میوه گیاه عناب با همکاري کارشناس گیاه 

ارویی دانشگاه طبیعی و گیاهان د يهافرآوردهشناس مرکز تحقیقات 
علوم پزشکی خراسان شمالی از منطقه بیرجند تهیه شد. پس از 

در سایه در  هاوهیم، )5352هرباریوم به شماره (گونه  دییتأشناسایی و 
مجاورت هوا خشک شده و سپس توسط آسیاب برقی پودر گردید. 

آبی، اتانولی، متانولی و دي کلرومتانی میوه عناب به روش  يهاعصاره
 100گرم پودر خشک شده میوه عناب در  5اضافه نمودن (ساندن خی

ساعت تهیه شد. سپس محلول بدست  48میلی لیتر حالل) به مدت 
را با تبخیرکننده چرخان  )1واتمن (آمده با استفاده از کاغذ صافی 

تغلیظ نموده و پودر عصاره حاصل  )آلمان heidolphدستگاه روتاري (
+) نگهداري c4̊(حاصله تا زمان آزمایش در یخچال گردید. پودر عصاره 

 شد.
Agar Well Test:  و ضد قارچی اثرات ضد میکروبیاندازه گیري 

ه روش ب )مختلف گیاه (اتانولی، متانولی، آبی و دي کلرومتانی يهاعصاره
 کشت محیط يحاو يها در این روش از پلیت. شد پلیت انجام چاهک

دا استرپتوکوکوس موتانس و کاندی شته بهکه آغ سوئیبن کازئین آگار
توسط یک پیپت پاستور استریل که  .شداستفاده  بودندآلبیکنس 

و  در محیط کشت ایجاد کرده حفرهمخصوص ایجاد چاهک است، یک 
میلی گرم  100با غلظت  هاعصارهالندا از  50داخل هر چاهک با سمپلر 

 24 ها به مدت پلیت س. سپشد به طور جداگانه قرار دادهبر میلی لیتر 
رار قمتناسب با شرایط رشد هر میکروارگانیسم  ساعت در انکوباتور
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د. شمیلی متر محاسبه  براساس يپس از آن میزان مناطق مهارگرفتند. 
، )در میلی لیتر واحد 100000( نیستاتین حاوي يهاچاهکاز 

عنوان کنترل مثبت و  به 400 نیلیسو آموکسی  )2/0(کلرهگزیدین 
 مایع دي متیل سولفوکساید به عنوان کنترل منفی در نظر گرفته شد.

Agar Disc Testاین روش انتشار دیسک به به بیوگرام آنتی : آزمایش 
(اتانولی،  مختلف يهاعصاره به آغشته بالنک دیسک که است صورت

میلی گرم بر میلی لیتر  100متانولی، آبی و دي کلرومتانی) با غلظت 
نیستاتین، کلرهگزیدین و اموکسی  بالنک حاوي يهاسکیداز گیاه، 

به عنوان کنترل مثبت و دیسک حاوي دي متیل سولفوکساید  سیلین
 تا شده داده انکوباتور قرار در ساعت یک به عنوان کنترل منفی به مدت

سویبین کازئین (کشت اختصاصی  محیط روي بر گردند. سپس خشک
قرار  مناسب در فواصل شده، آغشته بیمیکرو تلقیح توسط قبالً که )آگار

 با متناسب انکوباتور در ساعت 24 مدتها به  سپس پلیت داده شد.
حاوي  دیسک اثر ادامه گرفتند. در قرار میکروارگانیسم هر رشد شرایط
کلرهگزیدین، نیستاتین و آموکسی سیلین  حاوي يهاسکید با هاعصاره

 .گردید مقایسه
مختلف: در این  يهاعصارهبازدارندگی رشد تعیین میزان اثر مهاري و 

، 25/6، 5/12، 25، 50، 100 يهاغلظتمایکرولیتر از  200 مقدارروش 
 هاعصارهمیلی گرم در میلی لیتر هر یک از  187/0و  256/1، 125/3
سپس از سوسپانسیون  .خانه منتقل شد 96یک پلیت  يهاخانهبه 

اضافه  هاخانهر به هر یک از مایکرولیت 20 زانیممیکروبی تهیه شده به 
 150 تیپل يهاخانهبه عنوان کنترل مثبت، در تعدادي از  .گردید

مایکرولیتر سوسپانسیون  20مایکرولیتر از محیط کشت اختصاصی،
مایکرولیتر  50 واسترپتوکوکوس موتانس/ کاندیدا آلبیکنس 

یتر مایکرول 200حاوي  يهاخانهاز  .کلرهگزیدین / نیستاتین اضافه شد
مایکرولیتر استرپتوکوکوس موتانس/ کاندیدا  20 واز محیط کشت 

 مدتخانه به  96 تیپل .آلبیکنس به عنوان کنترل منفی استفاده گردید
پس از این مدت به تمام  .قرار داده شد C°37ساعت در گرمخانه  24

فنیل تترازولیوم کلراید  يترمعرفماکرولیتر از  50 تیپلهر  يهاخانه
ساعت  3 شد و مجدداً به مدت میلی گرم بر میلی لیتر اضافه 5ت با غلظ

پس از خروج از گرمخانه، در هر ردیف مربوط  .در گرمخانه قرار گرفت
مختلف یک عصاره، اولین غلظتی که در آن رنگ قرمز  يهاغلظتبه 

براي به دست  .در نظر گرفته شد MICتشکیل نشده بود، به عنوان 
از کلیه  (MBC/MFC) غلظت کشندگی آوردن مقادیر حداقل

تشکیل نشده بود، یک لوپ به پلیت  هاآنکه رنگ قرمز در  ییهاخانه
اولین غلظتی از  .هاي حاوي محیط کشت آگار اختصاصی منتقل شد

 عنوانهر عصاره که در پلیت مربوط به آن رشد مشاهده نشود به 
MBC/MFC  29(در نظر گرفته شد(. 

 آنالیزآماري
 22spssو براي تحلیل نتایج از نرم افزار  گردید انجام بار 3 هاتست کلیه

 و آزمون کروسکال والیس استفاده شد.

 هاافتهی
میلی گرم بر میلی  100 يهاغلظتآنتی باکتریال  ریتأث 2و  1نمودار 

تانولی، آبی و دي کلرومتانی بر باکتري اتانولی، م يهاعصارهلیتر 
در روش دیسک دیفیوژن و چاهک پلیت را  استرپتوکوکوس موتانس

میانگین قطر  شودیمهمان طور که در نمودار مشاهده . دهدیمنشان 
دیسک دیفیوژن و  يهاروشبار تکرار در  3هاله عدم رشد حاصل از 

 آماري میلی متر بود. بررسی 6برابر با  هاعصارهچاهک پلیت براي تمام 
داد که تفاوت معنی داري بین  نشان والیس سکالکرو آزمون توسط
با کنترل مثبت  )Ziziphus jujubeمختلف میوه عناب ( يهاعصاره

ر هاله عدم قط دهانشویه نیستاتین، کلرهگزیدین و اموکسی سیلین) بر(
در روش دیسک دیفیوژن و  موتانس استرپتوکوکوس باکتري رشد

با  سیلین آموکسی هاروش این در). sig>05/0( چاهک وجود دارد
میلی متر در روش  37,67(باالترین میزان میانگین قطر هاله عدم رشد 

بیشترین  )میلی متر در روش چاهک پلیت 43,67دیسک دیفیوژن و 
اثر مهاري را بر باکتري استرپتوکوکوس موتانس از خود نشان داده و 

 آزمایش دمور يهاعصاره ،شودیممشاهده  نمودارهاهمان گونه که در 
 .اندداشتهن موتانس استرپتوکوکوس باکتري روي بر توجهی قابل ریتأث

میلی گرم بر میلی  100 يهاغلظتضد قارچی  ریتأثنتیاج حاصل از 
یسک د يهاروشلیتر عصاره مختلف عناب بر قارچ کاندیدا آلبیکنس در 

منعکس شده است. طبق  4و  3نمودار هاي دیفیوژن و چاهک پلیت، در 
ف مختل يهاعصارهآزمون کروسکالوالیس، تفاوت آماري معنی داري بین 

با دهانشویه ها و آنتی بیوتیک بر قطر هاله عدم رشد کاندیدا آلبیکنس 
 .)sig>05/0(در روش دیسک دیفیوژن و چاهک نشان وجود دارد 

دیسک  يهاروشبار تکرار  3 میانگین قطر هاله عدم رشد ناشی از
آبی، اتانولی، متانولی و دي  يهاعصارهدیفیوژن و چاهک پلیت 

یممیلی متر گزارش شده است. که  6کلرومتانی میوه عناب برابر با 
قادر به مهار رشد قارچ مورد آزمایش  هاعصارهنتیجه گرفت همه  توان

 بیکنس به تمامینبودند و قارچ کاندیدا آل هاگروهدر مقایسه با سایر 
مورد بررسی کلرهگزیدین  يهاگروهمقاوم مشاهده شد. از میان  هاعصاره

در روش دیسک دیفیوژن و  23,33با باالترین میانگین هاله عدم رشد (
بار تکرار، بیشترین اثر ضد قارچی  3در  )در روش چاهک پلیت 24,33

، 256/1، 125/3، 25/6، 5/12، 25 ،50 ،100 يهاغلظت .را نشان داد
آبی، اتانولی، متانولی و دي  يهاعصارهلیتر  میلی در گرم میلی 187/0

بار تکرار، خاصیت مهار کنندگی و حذف  3کلرومتانی میوه عناب در 
ز باالتر ا يهاغلظتدر نتیجه  آزمایش را نداشتند مورد و قارچ باکتري

تست شده ممکن است  يهاعصارهمیلی گرم بر میلی لیتر همه  100
 استرپتوکوکوس(غلظت مهار کنندگی براي رشد باکتري گرم مثبت 

 حاللان عدم بدلیل باشداز طرفی )کاندیدا آلبیکنس(و قارچ  )موتانس
 MBCو  MICنتایج براي  باالتر، در این مطالعه يهاغلظت در هاعصاره

/ MFC نظر گرفته شد. در <100 صورت به 
جی که در باال به آن اشاره شد، هر سه روش آزمایش اعم از طبق نتای

 تاییدي بر یکدیگر بودند. MICدیسک دیفیوژن و چاهک پلیت و 
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 و همکارانشیخ  آل

 
 عناب ییدارو اهیگ وهیم یکلرومتانول يد ی ومتانول ،یاتانول ،یآب يهاعصاره اثر عیتوز .1نمودار 

)Ziziphus jujube)  عدم هاله قطر بر کنترل يهاگروه ومیلی گرم بر میلی لیتر  100با غلظت 
 وژنیفید سکید روشبار تکرار  3ناشی از  موتانس سترپتوکوکوسا رشد

 

 
 عناب ییدارو اهیگ وهیمی کلرومتانول يد ،یمتانول ،یاتانول ،یآب يهاعصاره اثر عیتوز .2نمودار 

)Ziziphus jujube ( درش عدم هاله قطر بر کنترل يهاگروه و میلی گرم بر میلی لیتر 100با غلظت 
 چاهک پلیت روشبار تکرار  3ناشی از  موتانس سترپتوکوکوسا
 

 
 عناب ییدارو اهیگ وهیم ،یکلرومتانول يد ،یمتانول ،یاتانول ،یآب يهاعصاره اثر عیتوز .3نمودار 

)Ziziphus jujube(  عدم هاله قطر بر کنترل يهاگروه و میلی گرم بر میلی لیتر 100با غلظت 
 وژنیفید سکید روش بار تکرار 3ناشی از  کنسیآلب دایکاند درش

 
 عناب ییدارو اهیگ وهیم ،یکلرومتانول يد ،یمتانول ،یاتانول ،یآب يهاعصاره اثر عیتوز .4نمودار 

)Ziziphus jujube ( عدم هاله قطر بر کنترل يهاگروه ومیلی گرم بر میلی لیتر  100با غلظت 
 چاهک پلیت روش بار تکرار 3ناشی از  کنسیآلب دایکاند درش

 بحث
 ياههیسوامروزه بدلیل استفاده بیش از حد داروهاي شیمیایی و ایجاد 

مکرر سازمان جهانی بهداشت به  يهاهیتوصمقاوم میکروبی، همچین 
رویکرد جامع به طب سنتی و گیاهان دارویی انجام تحقیقاتی براي 

. با توجه به )31, 30( کندیمویی ضرورت پیدا شناسایی گیاهان دار
دندانی و  يهایدگیپوستحقیقات صورت گرفته در گذشته که 

یمشایع و با اهمیت دهان  يهايماریبکاندیدیازیس دهانی را جزء 
مختلف  يهاعصاره، ما را بر آن داشت تا به بررسی اثر )32, 11( دانند

یعنی باکتري استرپتوکوکس  هايماریبمیوه عناب بر روي عوامل این 
انجام گرفته در  يهایبررسموتانس و کاندیدا آلبیکنس بپردازیم. طبق 

کلرو متانی میوه آبی، اتانولی، متانولی و دي  يهاعصارهاین مطالعه، 
عناب روي باکتري استرپتوکوك موتانس و قارچ کاندیدا البیکنس بی 

. این نتیجه با نتایج به دست آمده توسط توسط نیکبخت باشندیم ریتأث
در خصوص تولید زیستی نانو ذرات نقره به  1394و همکارانش در سال 

ق مطالعه . طبباشدیمبه وسیله عصاره آبی و متانولی میوه عناب، همسو 
آنها میانگین قطر هاله عدم رشد در عصاره حاوي نانو ذرات نقره بیشتر 
از عصاره آبی و متانولی خالص میوه عناب بوده و عصاره آبی و متانولی 

اشرشیاکلی،  يهايباکترقابل توجه بالینی بر  ریتأثخالص میوه عناب 
وس ئسودوموناس آئروژینوزا، استافیلکوکوس اورئوس و باسیلوس سر

پپتید ضد میکروبی یک  1393. دانشمند در سال )33( نداشته است
استخراج  Snakin-Zبه نام  )Ziziphus jujube( جدید از گیاه عناب

، نسبت به هايباکتردر مقایسه با  هاقارچکرد. طبق نتایج این مطالعه 
 ،کاندیدا آلبیکنسبراي  MICمقدار (عملکرد این پپتید حساستر بودند 

اي بیماري ز يهاقارچو در این بین  )میکروگرم بر میلی لیتر بود 8,23
. با توجه به اینکه )23( گیاهی، حساسیت بیشتري را از خود نشان دادند

به نظر  شوندیممتفاوتی  مؤثرهمختلف منجر به تولید مواد  يهاحالل
مطالعه حاضر مقدار این پپتید بسیار ناچیز باشد  يهاعصارهدر  رسدیم

دیگري براي نمونه گیري استفاده گردد.  يهاحاللاز  شودیمو پیشنهاد 
Ahmad  انوادهخ از دیگري گونه از 2016و همکارانش در سال 

 قارچی ضد اثر بررسی براي Ziziphus oxyphylla نام به رامناسه
 اضرح آزمایش نتیجه مشابه و. کردند استفاده آلبیکنس کاندیدا علیه

Ziziphus ox گیاه مختلف يهاقسمت yphylla کاندیدا روي بر 
، از 1398. امیري و همکارانش در سال )34( نداشت اثري آلبیکنس

و  mg/ml 875/39آن:  MBCو  MICعصاره الکلی عناب که 
mg/ml 75/79  و عصاره استونی عناب کهMIC  وMBC  :آن
mg/ml 625/8  وmg/ml 25/17  .بود، براي تهیه پماد استفاده کردند

يباکترکاهش چشمگیري در تعداد  هاغلظتدر این  هاآنطبق نتایج 
. )35(سودوموناس آئروژینوزا ناشی از سوختگی اتفاق می افتد  يها

، نوع باکتري ]28[عواملی همچون تفاوت در اکوتیپ میوه عناب  احتماالً
 .اندبودهگذار  ریتأثمتفاوت  يجهینتو نوع حالل در حصول 

 نتیجه گیري
آبی، اتانولی، متانولی و دي کلرو متانی میوه عناب که در این  يهاعصاره

وجه ت مطالعه بررسی شده بودند، اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی قابل
آموکسی سیلین، کلرهگزیدین و (مثبت  يهاکنترلاي در مقایسه با 

 نیستاتین) از خود نشان ندادند.
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 و پیشنهادات هاتیمحدود
در مطالعه حاضر از عصاره کامل میوه عناب استفاده شده بود. با توجه 

یمارزشمندي است پیشنهاد  مؤثرهبه اینکه میوه عناب داراي مواد 
این میوه پرداخته و اثر  مؤثرهج و خالص سازي مواد به استخرا گردد

 يهاهیسوبررسی شود. از طرفی در این پژوهش از  هاآنضد میکروبی 
نتایج از  دییتأبراي  شودیممیکروبی استاندارد استفاده شد پیشنهاد 

 جدا شده از محیط دهان استفاده شود. يهاسمیکروارگانیم

 تشکر و قدر دانی
علوم  دانشگاه يفناور و تحقیقات محترم معاونت از الهمق این نویسندگان

شناسه اخالق  با طرح این تصویب بخاطر شمالی خراسان پزشکی
1399,076IR.NKUMS.REC. این توسط مالی تأمین منابع و 

 گیاهان و طبیعی يهافرآورده تحقیقات ازمرکز همچنین و معاونت
یم قدردانی تشکر و نمودند يیار طرح این ياجرا در را ما که دارویی

.ندینما
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