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Abstract 
Introduction: The first step to oral health is the prevention and treatment of the 
disease in its early stages, which affects the quality of life, self-confidence and social 
relationships. The aim of this study was to investigate the antimicrobial effect of 
Propolis, Miswak and Rosa damascene on oral pathogens. 
Methods: The medicinal plants Miswak, Rosa damascene and Propolis, after 
preparation and drying, were extracted by ethanol solvent by maceration method 
and its antimicrobial properties were investigated by disk diffusion, well diffusion 
and determination of minimum inhibitory and lethal concentration. 
Results: The results showed that the ethanolic extract of Rosa damasce compared to 
Miswak and Propolis showed highest diameter of no growth in the disk and well 
methods on the bacteria and fungi studied and its antifungal effects was better than 
antibacterial effects. It was higher and the extract of this plant had a stronger 
inhibitory effect on Streptococcus mutans than Lactobacillus acidophilus and in 
some cases with the inhibitory effect of 0.2% fluoride was observed to be somewhat 
equal. Ethanolic extract of Rosa damascena with the lowest MIC showed the highest 
growth inhibitory effect after antibiotics and 0.2% fluoride. 
Conclusions: Ethanolic extract of Rosa damascena had a higher antimicrobial effect 
and with better MIC and MFC / MBC had a better inhibitory effect on oral pathogens.
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 شمالی خراسان پزشکی علوم مجله
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 چکیده
 عتمادا زندگی، کیفیت باشدکهمی اولیه مراحل در آن درمان و بیماري بروز از پیشگیري دندان و دهان سالمت براي قدم اولین: مقدمه

 و مسواك درخت زنبور، موم گیاه میکروبی ضد اثر رسیبر هدف. دهد می قرار خود تاثیر تحت را افراد اجتماعی روابط و نفس به
 .است دهانی هايپاتوژن روي بر محمدي گل گلبرگ
 خیساندن روش به اتانولی حالل توسط نمودن، خشک و تهیه از پس عسل زنبور موم و مسواك محمدي، گل دارویی گیاهان :کار روش
 ارمه غلظت حداقل تعیین و پلیت چاهک دیفیوژن، دیسک هايشرو به آن میکروبی ضد خاصیت بررسی و گردید گیري عصاره

 .شد انجام کشندگی و کنندگی
 در يبیشتر رشد عدم هاله قطر عسل، زنبور موم و مسواك با مقایسه در محمدي گل گیاه اتانولی عصاره داد نشان ها یافته :هایافته
 شتربی آن باکتریایی ضد به نسبت آن قارچی ضد اثر و داد نشان دخو از مطالعه مورد قارچ و ها باکتري روي بر چاهک و دیسک روش

 در و داشته ساسیدوفیلو الکتوباسیلوس به نسبت تري قوي مهاري اثر استرپتوکوکوس موتانس باکتري روي بر گیاه این عصاره و بود
 اثر بیشترین MIC کمترین با محمدي گل اتانولی عصاره. شد مشاهده برابر حدودي تا درصد 0,2 فلوراید مهاري اثر با موارد برخی

 .داد نشان خود از درصد 0,2 فلوراید و بیوتیک آنتی از بعد را رشد مهارکنندگی
 و مهارکنندگی اثر MFC/MBC وMIC کمترین با و داشته باالتري میکروبی ضد اثر محمدي گل اتانولی عصاره :گیري نتیجه

 .اشتد دهانی هاي پاتوژن روي بر بهتري بازدارندگی

 :کلیدي واژگان
Propolis ،Salvadora 

Persica، Rosa 
Damascena،  ضد اثر 

 گیاهی عصاره میکروبی،

مقدمه
علی رغم پیشرفت هاي علم پزشکی، پاتوژن هاي میکروبی همچنان 

هاي عفونی و مرگ و میر می باشند، عامل موارد متعدد ابتال به بیماري 
ضمن اینکه گسترش روز افزون پدیده مقاومت میکروبی نسبت به آنتی 
بیوتیک صناعی موجود کماکان وجود دارد که محققین را بدنبال یافتن 
داروهایی با اثرات ضد میکروبی در بین ترکیبات طبیعی بویژه از گیاهان 

هاي لثه و پوسیدگی دندان از بیماري هاي . بیماري)1(سوق داده است 
درصد افراد را درگیر نموده و هزینه و وقت  80که شایع دهانی بوده

 بطور کلی چهار عامل اصلی. )3, 2(دهند زیادي را به خود اختصاص می
در ایجاد زمان  و مقاومت شخص و دندان ،مواد قندي ،هامیکروب

شواهد مربوط به نقش باکتري هاي پاتوژن  پوسیدگی دندان نقش دارند.
وس ها در شروع ایجاد پوسیدگی، روز به روز در به ویژه استرپتوکوک

قادر به  استرپتوکوکوس موتانس. باکتري )4(حال افزایش می باشد 
تولید مقادیر زیادي اسید بوده و تحمل باالیی نسبت به محیط اسیدي 
دارند و احتماال ارگانیسم هاي اصلی مسئول پوسیدگی در انسان به 
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شمار می روند، الکتوباسیلوس ها و قارچ ها نیز در روند پوسیدگی 
ضد میکروبی، آنتی بیوتیک و افزایش می یابند. امروزه کاربرد عوامل 

شویه هاي ضد میکروبی موجود در بازار علی رغم مفید بودن، دهان
عوارضی نیز در برداشته، لذا استفاده از یک داروي گیاهی که داراي 
اثرات ضد میکروبی بوده و عارضه نیز نداشته باشد، ضروري به نظر می 

کاندیدا . از جمله مهم ترین پاتوژن هاي قارچی دهانی )6, 5(رسد 
عامل بیماري کاندیدیازیس دهانی را می توان نام برد، درمان  البیکنس

ی که به عوامل ضد قارچی این بیماري بواسطه ظهور سویه هاي کاندیدای
رایج مورد استفاده مقاوم هستند، یک مسئله ي پیچیده محسوب می 

ه هاي گرم مثبت منظم و بلند بوده کگردد. الکتوباسیلوس ها نیز باسیل
در شرایط بی هوازي با حداقل میزان اکسیژن رشد دارند. 

ایی زها به ندرت بیماري زا هستند اما در صورت بیماري الکتوباسیلوس
شویه آورند. دهانهاي نوزادان و پوسیدگی دندان را به وجود میعفونت

هاي ضدمیکروبی با تاثیر بر روي طیف وسیعی از میکروب ها از تشکیل 
ویه ها شپالك و التهاب لثه جلوگیري می نمایند. از پرکاربردترین دهان

اد یجمی توان به کلروهگزیدین اشاره نمود که مهم ترین عارضه ي آن ا
تغییر رنگ دندان ،اختالل در حس ذائقه، مزه ي تلخ، زمینه ساز تشکیل 

نابراین بسیاري از تالش ها .  ب)7, 3(جرم فوق لثه اي و ... را نام برد 
معطوف به استعمال ترکیباتی است که بتواند در عین ایجاد نکردن 
عارضه و نداشتن طعم بد، بتوانند رشد میکروب هاي مذکور را به شدت 
کاهش دهند. براي این منظور، ترکیبات طبیعی که تنوع آنها بسیار 

ا به شمار هستند، کاندیدهاي خوبی براي مهار رشد چنین باکتري ه
می روند. شاید بهترین ترکیبات در این خصوص ترکیباتی باشند که 
عالوه بر اثر مهار رشد باکتري و قارچ، در محل استعمال بمانند و براي 
مدت بیشتري با حضور خود در محل از رشد آنها محافظت کنند. در 

، Propolisاین خصوص ترکیبات طبیعی گرفته شده از موم زنبور عسل
وام مناسبی را دارند براي محافظت دندان ها کاندید مناسب می که ق

که  Salvadora persicaباشند. همچنین مسواك طبیعی با نام علمی 
ریشه و شاخه هاي ریز آن از قدیم براي تمیز کردن دندان ها استفاده 

. مثال )8(می شده است، عملکرد خوبی در حفظ پوسیدگی دندان دارند 
 Rosa damascenaدیگر، گلبرگ گل محمدي است که به نام علمی 

 مشهور می باشد، اثر مهاري قوي بر روي رشد باکتري هاي گرم منفی
را دارند که معموًال به ندرت ترکیبات طبیعی یافت شده که اثر مهار 

. در این مطالعه، )10, 9(رشد بر روي باکتري گرم منفی داشته باشند 
ما قصد داریم اثرات ضد باکتریایی عصاره هاي اتانولی گلبرگ گل 
محمدي، موم زنبور، و مسواك را بر چندین باکتري درگیر در پوسیدگی 

الکتوباسیلوس و  کاندیدا آلبیکانس،   استرپتوکوکوس موتانسدندان (
 ) را بررسی کنیم. براي این منظور میزان مهار رشداسیدوفیلوس

میکروبی آنها را با استفاده از تست هاي میکروبی دیسک دیفیوژن، 
چاهک پلیت و تعیین حداقل غلظت مهار کنندگی و کشندگی عصاره 

 ها ارزیابی نمودیم.

 روش کار

 عصاره گیري
و موم از عطاري ریشه درخت مسواك و گیاهان گل محمدي (گلبرگ) 

اسی شناس گیاه شنمعتبر تهیه و توسط کارزنبور عسل از عسل فروشی 
مرکز تحقیقات فرآورده هاي طبیعی و گیاهان دارویی مورد تایید قرار 

گرفت، سپس گیاهان در سایه در مجاورت هوا خشک و پودر گردیده و 
ساعت با حالل اتانول  48عصاره گیري به روش خیساندن به مدت 

 ،درصد)  انجام گرفت و با استفاده از تبخیرکننده چرخان (روتاري100(
هایدولف آلمان) تغلیظ و پودر عصاره حاصل گردید. پودر عصاره حاصله 

+ درجه سانتی گراد) نگهداري شد. تمامی 4تا زمان آزمایش در یخچال(
مراحل کار مربوط به عصاره گیري و انجام تست هاي میکروبی در مرکز 
تحقیقات فرآورده هاي طبیعی و گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی 

 .)11(انجام گردید  1398شمالی در زمستان سال  خراسان

 روش چاهک پلیت
ولی گلبرگ گل محمدي، چوب هاي اتان اثر ضد میکروبی عصارهبررسی 

به روش میلی گرم بر میلی لیتر  100مسواك و موم زنبور با غلظت 
 کشت محیط هاي حاوي در این روش از پلیت. پلیت انجام شد چاهک

که آغشته الکتوباسیل آگار) MRS اختصاصی (سویبین کازیین آگار و 
و  سکاندیدا آلبیکان،  استرپتوکوکوس موتانس( ارگانیسم به میکرو

توسط یک پیپت گردید. استفاده  بودند) الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
در محیط  حفرهپاستور استریل که مخصوص ایجاد چاهک است، یک 

از از عصاره لیتر میکرو 50داخل هر چاهک با سمپلر  وکشت ایجاد 
هاي حاوي دهان شویه اتانولی به طور جداگانه ریخته شد. چاهکهاي

 وتیک آموکسی سیلین به عنوان کنترل مثبت و مایعفلوراید و آنتی بی
پس سدي متیل سولفوکساید به عنوان کنترل منفی در نظر گرفته شد 

در شرایط هوازي و بی هوازي  ساعت در انکوباتور 24 ها به مدت پلیت
پس از آن شدند. داده برحسب نیاز میکروارگانیسم مورد مطالعه قرار 

 .)11(گردید متر محاسبه یمیل میزان مناطق مهاري براساس

 روش انتشار دیسک
با غلظت عصاره اتانولی  دیسک هاي بالنک آغشته به در این آزمایش

میلی گرم بر میلی لیتر از گلبرگ گل محمدي، چوب مسواك و 100
هاي حاوي دهان شویه فلوراید و موم زنبور عسل و همچنین دیسک

آنتی بیوتیک آموکسی سیلین به عنوان کنترل مثبت و مایع دي متیل 
 سولفوکساید به عنوان کنترل منفی بر روي محیط کشت اختصاصی 

 32در  ساعت در انکوباتور 24 ها به مدت لیتسپس پقرار داده شد، 
در شرایط هوازي و بی هوازي برحسب نیاز باکتري درجه سانتیگراد 
و  کاندیدا آلبیکانس،  استرپتوکوکوس موتانسمورد مطالعه (

 پس از آن میزان مناطقشدند. داده ) قرار الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
 .)11(شد متر محاسبه میلی مهاري براساس

) و کشندگی MICتعیین حداقل غلظت مهار کنندگی (
)MBC/MFC( 

، 12,5، 25، 50، 100میکرولیتر از غلظت هاي   200در این روش مقدار
میلی گرم در میلی لیتر هر یک از  0,781و  1,562، 3,125، 6,25

عصاره هاي تهیه شده در محیط کشت اختصاصی براث هر 
سپس از  .خانه منتقل شد  96میکروارگانیسم  به خانه هاي یک پلیت 

میکرولیتر به هر  20سوسپانسیون میکروبی (نیم مک فارلند) به میزان 
یک از خانه ها اضافه گردید. به عنوان کنترل مثبت، در تعدادي از خانه 

میکرولیتر   20اختصاصی، میکرولیتر از محیط کشت  150هاي پلیت،
فلوراید/ آنتی بیوتیک شویه  میکرولیتر دهان  50سوسپانسیون باکتري و

  .آموکسی سیلین اضافه گردید
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میکرولیتر  20میکرولیتر از محیط کشت و   200از خانه هاي حاوي 
خانه به مدت  96پلیت .باکتري به عنوان کنترل منفی استفاده گردید

پس از این مدت به تمام  .قرار داده شد C 32°ساعت در گرمخانه 24
تر از معرف تري فنیل تترازولیوم کلراید میکرو لی  50خانه هاي هر پلیت

ساعت در گرمخانه قرار گرفت. پس از خروج  3اضافه و مجدداً به مدت 
از گرمخانه، در هر ردیف مربوط به غلظت هاي مختلف یک عصاره، 
اولین غلظتی که در آن رنگ قرمز تشکیل نشده باشد، به عنوان 

MIC یر حداقل غلظت براي به دست آوردن مقاد .در نظر گرفته شد
از کلیه خانه هایی که رنگ قرمز در آن ها  (MBC/MFC) کشندگی

میکرو لیتر به پلیت هاي حاوي محیط کشت 10تشکیل نشده بود، 
جامد منتقل و اولین غلظتی از هر عصاره که در پلیت مربوط به آن رشد 

 .)11(ثبت گردید   (MBC/MFC)مشاهده نشد به عنوان

 آنالیز آماري
داده ها از  لیها با سه بار تکرار انجام شد و جهت تحل شیآزما یتمام

نرم  نیو همچن اریمع انحراف ن،یانگیم محاسبه ،یفراوان يشاخص ها
 سهیبه منظور مقا سیجهت آزمون کروسکال وال SPSS 20 يافزارها

 استفاده شد.

 یافته ها
واك و موم زنبور عسل بررسی اثر عصاره اتانولی گیاه گل محمدي، مس

و گروه هاي کنترل مثبت و منفی بر قطر هاله عدم رشد  
دیدا کانو  الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس،  استرپتوکوکوس موتانس

به روش دیسک  دیفیوژن در نمودار هاي زیر قابل مشاهده  آلبیکانس
 می باشد.

نشان داد تفاوت معنی داري  )ANOVA( بررسی آماري توسط آزمون
زنبور عسل  با  صاره اتانولی گیاه گل محمدي، مسواك و مومبین ع
 شدر شویه و آنتی بیوتیک و گروه کنترل منفی بر قطر هاله عدمدهان

در این  ).P>05/0(با روش دیسک وجود دارد  استرپتوکوکوس موتانس
روش عصاره اتانولی گیاه گل محمدي با باالترین هاله عدم رشد 

ضد باکتریایی را بعد از آنتی بیوتیک  متر) بیشترین اثرمیلی23(
متر) نشان داد. در این روش موم زنبور عسل میلی 40آموکسی سیلین (

درصد  0,2هیچگونه اثر ضدباکتریایی از خود نشان نداد و اثر فلوراید 
 ).1نمودارنیز با گیاه مسواك برابري داشت (

 

 
 به روش دیسک دیفیوژن استرپتوکوکوس موتانسصاره اتانولی گیاه گل محمدي، مسواك و موم زنبور عسل و گروه هاي کنترل بر قطر هاله عدم رشد باکتري اثر ضد باکتریایی ع .1نمودار

 
مشاهده می گردد بعد از آموکسی سیلین  2نمودار همانگونه که در در 

نولی گیاه گل محمدي باالترین عصاره اتادرصد تجاري،  0,2و فلوراید 
متر) ولی در سایر موارد میلی 13اثر ضد باکتریایی را از خود نشان داد (

لیتر) هیچ میلی گرم بر میلی 100مورد آزمایش (موم زنبور و فلوراید 

گونه اثر ضدباکتریایی علیه الکتوباسیلوس السیدوفیلوس مشاهده 
در این روش نشان می دهد  نگردید. بررسی آماري تفاوت معنی داري را

)05/0<P.( 
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 یوژنیفبه روش دیسک د الکتوباسیلوس اسیدوفیلوساثرضد باکتریایی عصاره اتانولی گیاه گل محمدي، مسواك و موم زنبورعسل و گروه هاي کنترل بر قطر هاله عدم رشد  .2نمودار

 

نشان می دهد که در اینجا تفاوت معنی داري بین  3نمودار بررسی 
که عصاره اتانولی گل  )p>05/0(موارد مورد آزمایش مشاهده می شود 

 41متر بعد از آنتی بیوتیک نیستاتین (میلی 26محمدي با قطر هاله 

شته و اثر را دا ا آلبیکانسکاندیدمتر) باالترین اثر ضد قارچی علیه میلی
درصد  0,2متراز فلوراید میلی 19ضد باکتریایی گیاه مسواك با قطر هاله 

 متر) بیشتر بود.میلی 17(
 

 
 روش دیسک دیفیوژن به آلبیکنس کاندیدارشد  عدم هاله قطر بر وگروه هاي کنترلاثرضد قارچی عصاره اتانولی گیاه گل محمدي، مسواك و موم زنبورعسل  .3نمودار 

 
اثر ضد میکروبی عصاره اتانولی گیاه گل محمدي، مسواك و موم زنبور 

 استرپتوکوکوس موتانسعسل و گروه هاي کنترل بر قطر هاله عدم رشد 
  به روش چاهک کاندیدا آلبیکانسو  الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، 

 پلیت در نمودارهاي زیر قابل مشاهده می باشد.
مشاهده است عصاره اتانولی گل محمدي قابل  4نمودار همانگونه که در 

متر تقریبا نصف عملکرد ضد باکتریایی آنتی میلی 24با هاله عدم رشد 

میلیمتر) را در روش چاهک پلیت نشان  48بیوتیک آموکسی سیلین (
درصد نیز تا حدودي باالتر از عصاره  2/0اثر ضد باکتریایی فلوراید  داده و

گیاه مسواك مشاهده شد. موم زنبور عسل نیز هیچگونه اثر ضد 
از خود نشان نداد. بررسی  استرپتوکوکوس موتانسباکتریایی علیه 

آماري تفاوت معنی داري را بین تمامی موارد مورد بررسی نشان داد  
)05/0<P.( 
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https://www.google.com/search?rlz=1C1ASUM_enIR788IR789&sxsrf=ALeKk03VaUhdIKE85xonF8gHQA0s2ir48Q:1626670938656&q=%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%B3+%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%B3&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj0zNu7re7xAhXuzoUKHTs7BbcQBSgAegQIARAx
https://www.google.com/search?rlz=1C1ASUM_enIR788IR789&biw=1280&bih=781&sxsrf=ALeKk017mAlBRZlhR40-wugmEVSGpVWGpA:1626515071813&q=%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84+%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%B9%D8%AF%D9%85+%D8%B1%D8%B4%D8%AF+%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7+%D8%A2%D9%84%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%B3+%D8%A8%D9%87+%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9+%D8%AF%DB%8C%D9%81%DB%8C%D9%88%DA%98%D9%86&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj-xc7o6OnxAhWpzoUKHVRNCl4QBSgAegQIARAx
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 چاهک پلیتبه روش  استرپتوکوکوس موتانساثر ضد باکتریایی عصاره اتانولی گیاه (گل محمدي،مسواك)، موم زنبور عسل وگروه هاي کنترل بر قطر هاله عدم رشد  .4ودار نم

 

نشان می دهد که آنتی بیوتیک آموکسی سیلین و  5نمودار بررسی 
میلیمتر  21و  27با قطر هاله عدم رشد درصد به ترتیب  2/0فلوراید 

اثرات ضد باکتریایی باالتري نسبت به سایر عصاره ها از خود نشان دادند 
میلیمتر) و مسواك  13و در مرتبه بعد دو عصاره اتانولی گل محمدي (

اسیلوس الکتوبمیلیمتر) تا حدودي اثر ضد باکتریایی یکسان علیه  12(
بور عسل نیز هیچگونه اثر مهاري داشته و در موم زن اسیدوفیلوس

 ).P>05/0( مشاهده نگردید.

 

 
 روش چاهک پلیت به الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس هاي کنترل بر قطر هاله عدم رشد گروهاثرضد باکتریایی عصاره اتانولی گیاه گل محمدي، مسواك و موم زنبورعسل  .5نمودار 

 
بررسی آماري توسط آزمون  6نمودار آمده در باتوجه به نتایج به دست 
) نشان داد تفاوت معنی داري بین ANOVAآنالیز واریانس یک طرفه (

اك و موم زنبور عسل  با عصاره اتانولی گل محمدي، گیاه مسو
شویه و آنتی بیوتیک  و گروه کنترل منفی بر قطر هاله عدم رشد دهان

و بعد از آنتی  )P>05/0(با روش چاهک وجود دارد کاندیدا آلبیکانس
متر) میلی 25متر)، گیاه گل محمدي با (میلی 49بیوتیک نیستاتین (

ان داده و اثر هاله عدم رشد باالترین اثر ضد قارچی را از خود نش
 .درصد نیز قوي تر از گیاه مسواك مشاهده شد 2/0ضدقارچی فلوراید 
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 به روش چاهک پلیت کاندیدا آلبیکانساثر ضد قارچی عصاره اتانولی گیاه (گل محمدي و مسواك)، موم زنبور عسل وگروه هاي کنترل بر قطر هاله عدم رشد  .6نمودار 

 

ل محمدي، مسواك، موم عصاره اتانولی گیاه گMICتعیین 
زنبور عسل  و گروه کنترل بر میزان بازدارندگی رشد  

سترپتوکوکوس موتانس سیدوفیلوس، ا  و الکتوباسیلوس ا
آلبیکانس  کاندیدا 

وسکال والیس نشان داد تفاوت معنی بررسی آماري توسط آزمون کر
وس استرپتوکوک رشدداري بین موارد مورد بررسی بر میزان بازدارندگی 

گیاه گل محمدي  ).P>05/0(وجود دارد MICدر روش تعیین  انسموت
نسبت به موم زنبور و گیاه مسواك، داراي بیشترین  MICبا کمترین 

اشته و د استرپتوکوکوس موتانساثر بازدارندگی رشد را بر روي باکتري 
) MIC(میلی گرم بر میلی لیتر  0,781آنتی بیوتیک آموکسی سیلین با 

درصد، باالترین اثر مهارکنندگی را از خود نشان  0,2نسبت به فلوراید 
 ).7نمودار داد (

 

 
 استرپتوکوکوس موتانس) عصاره اتانولی گیاه گل محمدي، مسواك ، موم زنبورعسل و گروه کنترل بر باکتري MICاثر بازدارندگی رشد ( .7نمودار
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یز آماري توسط آزمون کروسکال به دست آمده از آنال با توجه به نتایج

میلی گرم بر میلی 0,781، آموکسی سیلین با کمترین(8نمودار  ووالیس 
) بیشترین اثر مهار کنندگی رشد را بر روي باکتري MIC لیتر

درصد در مرتبه بعد  0,2داشته و فلوراید  الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

مورد مطالعه نیز گیاه گل محمدي با قرار گرفت و در بین گیاهان 
) بیشترین اثر بازدارندگی MIC میلی گرم بر میلی لیتر 100کمترین (

 .)P>05/0( را از خود نشان داد.

 

 
  وسالکتوباسیلوس اسیدوفیل ) عصاره اتانولی گیاه گل محمدي، مسواك، موم زنبورعسل و گروه کنترل بر باکتريMICاثر بازدارندگی رشد ( .8نمودار

 
 0,781نشان می دهد که  آنتی بیوتیک نیستاتین با کمترین ( 9نمودار 

) باالترین اثر مهار کنندگی رشد را بر روي MICمیلی گرم بر میلی لیتر
داشته و گیاه گل محمدي در مرتبه دوم  کاندیدا آلبیکانسقارچ 

) قرار گرفت. MIC ترمیلی گرم بر میلی لی 12,5بازدارندگی رشد با (

میلی گرم بر میلی لیتر  100موم زنبور عسل نیز همانند فلوراید 
هیچگونه اثر بازدارندگی قارچی از خود بر روي کاندیدا آلبیکنس نشان 

 .)P>05/0( نداد
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0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

ل عصاره اتانولی گیاه گ
محمدي 

عصاره اتانولی گیاه 
مسواك 

ور عصاره اتانولی موم زنب
عسل 

آموکسی سیلین درصد0/2فلوراید  میلی گرم 100فلوراید 
بر میلی لیتر

یتر
ی ل

میل
بر 

رم 
ی گ

میل
ب 

حس
بر 

ت 
لظ

غ

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

ل عصاره اتانولی گیاه گ
محمدي 

عصاره اتانولی گیاه 
مسواك 

ور عصاره اتانولی موم زنب
عسل 

نیستاتین درصد0/2فلوراید  میلی گرم 100فلوراید 
بر میلی لیتر

یتر
ی ل

میل
بر 

رم 
ی گ

میل
ب 

حس
بر 

ت 
لظ

غ



 

31 

 1400 پاییز ،3 شماره ،13 دوره ،علوم پزشکی خراسان شمالی مجله

 

عصاره اتانولی گیاه گل محمدي، مسواك و  MBCتعیین 
موم زنبور عسل  و گروه کنترل بر میزان بازدارندگی رشد  

سترپتوکوکوس موتانس سیدوفیلوس،  ا  و الکتوباسیلوس ا
آلبیکانس  کاندیدا 

بررسی آماري توسط آزمون کروسکال والیس نشان داد تفاوت معنی 
بین عصاره اتانولی گیاه گل محمدي، گیاه مسواك و موم زنبور داري 

شویه و آنتی بیوتیک و گروه کنترل بر  میزان حذف عسل  با دهان
قارچ   و الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، استرپتوکوکوس موتانسباکتري 

 ).P>05/0(وجود دارد MBCدر تعیین  کاندیدا آلبیکانس
موارد مورد بررسی بر حذف  )MBCدر تعیین حداقل غلظت کشندگی (

میلی گرم  0,781، آموکسی سیلین با (استرپتوکوکوس موتانسباکتري 
) قویترین ماده در حذف این باکتري شناخته شد MBCبر میلی لیتر 

 <MBC )100و گیاه گل محمدي، مسواك و موم زنبور و فلوراید  با 
لظت تر از غمیلی گرم بر میلی لیتر) نشان دادند که در غلظت هاي باال

میلی گرم بر میلی لیتر) ممکن است قادر به  100مورد آزمایش ما (
 حذف این باکتري باشند.
میلی گرم بر میلی لیتر) بعد از  MIC 100گیاه گل محمدي با (

میلی گرم بر میلی لیتر) بیشترین  MIC 0,781آموکسی سیلین با (
داشته  وسالکتوباسیلوس اسیدوفیلاثر کشندگی را بر روي باکتري 

براي گیاه مسواك و موم زنبور عسل نیز یکسان مشاهده شد  MICو
 ). MIC میلی گرم بر میلی لیتر 100 >(

در این بخش تمامی گیاهان مسواك، گل محمدي و موم زنبور عسل و 
 100>یکسان ( MFCمیلی گرم بر میلی لیتر با  100همچنین فلوراید 

 اکاندیدبراي حذف  قارچ  میلی گرم بر میلی لیتر) مشاهده شده که
نیاز به غلظت هاي باالتر دارند و نیستاتین نیز در اینجا با  آلبیکنس
) باالترین اثر کشندگی MFC میلی گرم بر میلی لیتر0,781 (کمترین

 قارچی را از خود نشان داد.

 بحث
 به رو اخیر سال هاي طی در ویژه به طبیعی هاي استفاده از فرآورده

 داروهاي جانبی و مخرب اثرات اثبات آن، علل همترینم و بوده افزایش
 روي رب بسیارگسترده اي اخیرتحقیقات هاي باشد. درسال می شیمیایی

 روي بر مناسبی اثرات داراي که گیاهان این از اي ویژه گونه هاي
 .)13, 12( گرقته است صورت بشردارند، هاي از بیماري بسیاري

 میکروبی ضد اثر 1394بخش آبادي و همکاران در سال  درتحقیق
گرم  محمدي در برابر باکتري گل اتانولی عصاره هاي

 یريعصاره گ قرارگرفت. در این بررسی بررسی ردمو اشریشیاکلی منفی 
 گل اتانولی عصاره میکروبی ضد شده و اثر انجام خیساندن به روش
 غلظت حداقل و شد بررسی انتشار در آگار روش به محمدي

 دادکه نشان نتایج. گردید تعیین رقت لوله اي از روش مهارکنندگی
 برابر در توجهیقابل  میکروبی ضد اثر محمدي گل اتانولی عصاره

به  ههال مهارکنندگی و قطر غلظت حداقل دارد و اشریشیاکلی باکتري
 محمدي گل اتانولی عصاره براي هاله mm 14 و mg/ml 25ترتیب 

بود. در این تحقیق ترکیب عصاره اتانولی آلوئه ورا با گل محمدي نیز 

 و مديمح گل اتانولی عصاره بررسی شد که نتایج نشان داد که ترکیب
 .)14( گردید عصاره ها این میکروبی ضد خاصیت کاهش باعث آلوئه ورا

در مطالعه ما کار بر روي قارچ و باکتري هاي گرم مثبت صورت گرفت 
که این گیاه اثر ضد میکروبی قابل توجهی در مهار رشد پاتوژن هاي 

 و الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس،  استرپتوکوکوس موتانسدهانی (
در سال  Shokouhinejadدر مطالعه اي ) داشت. کاندیدا آلبیکانس

عصاره اتانولی برگ گل محمدي بر روي  اثرات ضد میکروبی 2010
این  (MIC) پاتوژن هاي دهان و لثه  و حداقل غلظت مهار کنندگی

عصاره در مقایسه با هیپوکلرید سدیم و کلرهگزیدین مورد بررسی قرار 
کلرهگزیدین  %2گیاه و محلول  %2گرفت و گزارش گردید که عصاره 

پوکلرید سدیم بر هی %25/5اثرات کشندگی بیشتري نسبت به محلول 
 .)15( روي پاتوژن هاي دهانی از خود نشان دادند

گرفت که اثر ضد شویه فلوراید مورد مطالعه قرار در بررسی ما دهان
میکروبی عصاره اتانولی گیاه گل محمدي در برخی موارد بیشتر و حتی 

 تجربی عطایی و همکاران مطالعه درشویه ثبت گردید. برابر  با این دهان
 استاندارد صنعتی گالب نوع پنج میکروبی ضد اثر ،2016در سال 

 بر سرخ و روغن گل آبی مختلف و عصاره غلظت هاي با بازار در موجود
 ،انتروکوکوس فکالیس، استافیلوکوکوس اورئوسباکتري هاي  روي

ه ، بدا آلبیکنسکاندی و مخمر پسودوموناس آئروژینوزا و اشریشیاکلی
 .شد بررسی روش براث میکرودایلوشن

 ازمیکرو هیچ یک رشد گالب، غلظت هاي از نتایج نشان داد هیچکدام 
 روغن و گل سرخ عصاره نکرده و مهار را مطالعه مورد ارگانیسم هاي

ه نداشت پسودوموناس آئروژینوزا روي بر مهاري اثر کدام هیچ سرخ، گل
 استافیلوکوکوس اورئوس گل سرخ در هعصار مهاري غلظت حداقل و

mg/ml8 ،انتروکوکوس فکالیس و اشریشیاکلی mg/ml6 کاندیدا و 
mg/ml4 سرخ گل روغن مهاري حداقل غلظت همچنین آمد؛ به دست 

، μl/ml 10 اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس در نیز
 آمد ، به دستμl/ml 1 کاندیدا، و μl/ml 5 فکالیس انتروکوکوس

)16(. 

میلی  12,5معادل ( MICدر مطالعه ما عصاره اتانولی گیاه گل محمدي 
ه با داشت که در مقایس کاندیدا آلبیکنسگرم بر میلی لیتر)  بر روي 

 این تحقیق در غلظت باالتر باعث مهار این قارچ گردیده است. 
 یاهیداروهاي گ از یروي برخ بر 2010در اردن در سال  يدر مطالعه ا

 ،یمتانول ،یعصاره اتانول یکروبیاثرات ضد م کشور، نیا دراستفاده شده 
به  ، گل سرخ) (از جمله عصاره اهانیگ نی ایهگزان وانیل بوتان ،یآب

 یمت به مقاوم اورئوس لوکوکوسیاستاف روي بر لوشنیدا کرویم روش
 ،آئروژینوزا سودوموناس ،اشرشیاکلی ،سرئوس لوسیباس ن،یلیس

 نیا. شد بررسی نیجر آسپرژیلوس و آلبیکنس کاندیدا،سالمونال تیفی
 گلی مهاري مربوط به عصاره بوتانول اثر نیشتریب مطالعه نشان داد،

 و سرئوس لوسیباس و یفیت سالمونالهاي  سمیارگان کرویم برضد سرخ
 دایکاند برضد سرخ گلی آب عصاره مهاري غلظت حداقل نیهمچن

ضد  بر سرخ گل یآب و یبوتانول عصاره مهاري تغلظ حداقل و کنسیآلب
 ستا دهیگزارش گرد نیلیس یمت به مقاوم اورئوس لوکوکوسیاستاف

)17(. 
اثرات ضد باکتریایی  2011در سال  در مطالعه صادقی و همکاران

شویه هاي گیاهی پرسیکا (عصاره گیاه سالوادور پرسیکا، نعنا و دهان

https://www.google.com/search?rlz=1C1ASUM_enIR788IR789&sxsrf=ALeKk03s9d5NGYaZcTiITtmwLp--6oNnaw:1626671318512&q=%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%83%D9%84%D9%8A+%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj4nOzwru7xAhVOzhoKHR6wDMMQkeECKAB6BAgBEDE
https://www.google.com/search?rlz=1C1ASUM_enIR788IR789&sxsrf=ALeKk03qs1MWMZjWb8iV6xfasp_lQS6bIA:1626530728707&q=%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%8A+%D9%87%D8%A7%D9%8A+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B3+%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%88%D8%B3%D8%8C+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B3+%D9%81%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%8C%D8%A7%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%84%DB%8C+%D9%88%D9%BE%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B3+%D8%A2%D8%A6%D8%B1%D9%88%DA%98%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7+%D9%88+%D9%85%D8%AE%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7+%D8%A2%D9%84%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AB+%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%B4%D9%86&nfpr=1&sa=X&ved=2ahUKEwiZx7OSo-rxAhUB1xoKHbH-AY0QvgUoAXoECAEQMg
https://www.google.com/search?rlz=1C1ASUM_enIR788IR789&sxsrf=ALeKk03qs1MWMZjWb8iV6xfasp_lQS6bIA:1626530728707&q=%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%8A+%D9%87%D8%A7%D9%8A+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B3+%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%88%D8%B3%D8%8C+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B3+%D9%81%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%8C%D8%A7%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%84%DB%8C+%D9%88%D9%BE%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B3+%D8%A2%D8%A6%D8%B1%D9%88%DA%98%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7+%D9%88+%D9%85%D8%AE%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7+%D8%A2%D9%84%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AB+%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%B4%D9%86&nfpr=1&sa=X&ved=2ahUKEwiZx7OSo-rxAhUB1xoKHbH-AY0QvgUoAXoECAEQMg
https://www.google.com/search?rlz=1C1ASUM_enIR788IR789&sxsrf=ALeKk03qs1MWMZjWb8iV6xfasp_lQS6bIA:1626530728707&q=%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%8A+%D9%87%D8%A7%D9%8A+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B3+%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%88%D8%B3%D8%8C+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B3+%D9%81%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%8C%D8%A7%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%84%DB%8C+%D9%88%D9%BE%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B3+%D8%A2%D8%A6%D8%B1%D9%88%DA%98%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7+%D9%88+%D9%85%D8%AE%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7+%D8%A2%D9%84%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AB+%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%B4%D9%86&nfpr=1&sa=X&ved=2ahUKEwiZx7OSo-rxAhUB1xoKHbH-AY0QvgUoAXoECAEQMg
https://www.google.com/search?rlz=1C1ASUM_enIR788IR789&sxsrf=ALeKk022sZzdtoMHoKVlPEFd7gqjGHo6EQ:1626670550583&q=%D8%8C+%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B3+%D8%A2%D8%A6%D8%B1%D9%88%DA%98%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%8C+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D9%84%D8%A7+%D8%AA%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%A2%D9%84%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88+%D8%A2%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%B3+%D9%86%DB%8C%D8%AC%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj6ydWCrO7xAhVNqxoKHfnnCgoQBSgAegQIARAx
https://www.google.com/search?rlz=1C1ASUM_enIR788IR789&sxsrf=ALeKk022sZzdtoMHoKVlPEFd7gqjGHo6EQ:1626670550583&q=%D8%8C+%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B3+%D8%A2%D8%A6%D8%B1%D9%88%DA%98%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%8C+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D9%84%D8%A7+%D8%AA%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%A2%D9%84%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88+%D8%A2%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%B3+%D9%86%DB%8C%D8%AC%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj6ydWCrO7xAhVNqxoKHfnnCgoQBSgAegQIARAx
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 و همکاران آبادي حسن

درصد بررسی  0,2بومادران) و ماتریکا (شیره گیاه بابونه) با کلرهگزیدین 
نمودند از روش دیسک دیفیوژن براي اندازه گیري هاله عدم رشد 

س، موتاناي مورد مطالعه بر باکتري هاي استرپتوکوکوس (شویه هدهان
لی، لبسیال پنومونیه، اشرشیاک) كسانگوئیس، سالیواریس، سوبرینوس

 ، استفاده گردید.سودوموناس ائروژینوزا
درصد به طور معنی داري  0,2شویه کلرهگزیدین نتایج نشان داد دهان 

 قطر هاله عدم رشدشویه هاي گیاهی پرسیکا و ماتریکا نسبت به دهان
وانست مانع نت کلبسیال پنومونیهبزرگتري ایجاد نمود، پرسیکا به جز بر 

شویه هاي گیاهی داراي رشد باکتري هاي مورد مطالعه شود. لذا دهان
اي ه قدرت کمتري نسبت به کلرهگزیدین در ممانعت از رشد باکتري

 .)18( باشنددهان می
در مطالعه ما نیز دهان شویه فلوراید از عصاره اتانولی گیاه مسواك 

)Salvadora persica در تمامی تست ها اثر ضد میکروبی باالتري (
میوه هاي گل  و هاگلبرگ ها،ازگل مختلفی ترکیباتاز خود نشان داد. 

ها جدا ها، گلیکوزیدها ، فالونوئیدها و آنتوسیانینمحمدي شامل ترپن
 میرسن، اسید، کربوکسیلیک حاوي همچنین گیاه، ست. اینشده ا

 زاسهر خانواده دارویی خواص .می باشد وکوئرستین کامپفرول ویتامین
 اتمی شود. ترکیب داده نسبت آنها فنولی ترکیبات فراوانی به عمدتاً
 کالرادی برنده بین از نتی اکسیدان،آ مثل زیادي دارویی خواص فنولی
 .)19( دارند را افسردگی ضد و ضدجهش ب،التها ضد آزاد، هاي

تحت عنوان  2017در سال Hanan Balto  در مطالعه اي که
هاي معروف علیه پاتوژنSalvadora persica  اثرگذاري عصاره هاي

ان هاي عصاره هاي مختلف در زم MBC و  MICدهانی منتشر شد، 
چاهک در مقایسه با گروه  ساعت با استفاده از روش 24و  1،3،6،12

اندازه گیري شد، مشاهده گردید که  %2کنترل مثبت کلرهگزیدین 
 و عصاره هگزانی در غلظتmg/ml 8 عصاره متانولی در غلظت هاي

mg/ml 4هاي دهانی مورد مطالعه از جمله می توانند تمامی پاتوژن
را از بین ببرند و در این عمل نسبت به  انساسترپتوکوکوس موت

 .)20( کلرهگزیدین بهتر باشند
یایی و ضدقارچی عصاره ما در تحقیق خود به بررسی اثر ضد باکتر 

اتانولی گیاه مسواك پرداختیم که نتایج نشان داد این گیاه اثر قابل 
شویه فلوراید مالحظه اي در حذف پاتوژن هاي دهانی در مقایسه با دهان

 خود درمطالعه) 2004( همکاران و Al-Otaibiدرصد ندارد.  0,2
 لوراي پالكمیکرو ف روي بر را معمولی مسواك و طبیعی مسواك اثرات

 پالك گیري نمونه .کردند مقایسه در عربستان سعودي والینجیساب ج
 بر ابهمش تأثیري معمولی طبیعی و مسواك گرفتند نتیجه و شد انجام

 طور به طبیعی مسواك از استفاده اما داشته ايهلث زیر میکروبی سطوح
جرم و  در را   Actionomycete mcomitansمقدار داري معنی

 .)21( بود داده کاهشر لثه اي پالك زی
 L-Zeidو Almas فعالیت خود مطالعهدر 2004سال  در 

 موتانس استرپتوکوك روي به خصوص را سالوادوراپرسیکا ضدمیکروبی
 توجه قابل کاهش تایجو ن کرد. ارزیابیInvivo محیط و الکتوباسیل در

 همقایس از پس داد. نشان گروه ها تمام در را استرپتوکوکوس موتانس
 ورط به توسط مسواك طبیعی استرپتوکوك موتانسهش کا گروه ها

 عنیم تفاوت ولی بود معمولی مسواك ازگروه شتربی داري خیلی معنی
در مطالعه ما نیز این  .)22( نشد مشاهده الکتوباسیل درکاهش داري

گیاه گل محمدي قادر به حذف پاتوژن هاي دهانی مشاهده  گیاه بعد از
 گردید. 

 Almas و Elvin-lewisکه آنتی  نمودند بیان خود مطالعات در
الوادورا سبیوتیک، فلوراید و بنزیلوسو تیوسیانات که به طور طبیعی در 

 یدياس تولیداتو  باکتري  رشد مهارکننده عنوان به دارد وجود پرسیکا
 .)24, 23( کند می عمل آنها
 الکلی عصاره ضدباکتریایی اثرات ،2016در سال  تحقیق خسروي در
 سودوموناس ،اورئوس استافیلوکوکوس باکتري هاي روي بر موم، بره

 کاغذي جهت تعیین دیسک روش به سرئوس باسیلوسو  آئروژینوزا
 ممانعت غلظت حداقل لوله تعیین در سازي رقت رشد و عدم قطرهاله
ان قرارگرفت. نتایج نش ارزیابی مورد کشندگی غلظت حداقل و کنندگی
 سسودومونا و حساسیت بیشترین ،اورئوس استافیلوکوکوسداد که 

 عصاره .داد نشان موم بره الکلی عصاره به را مقاومت ترینبیش آئروژینوزا
 یلوسباس ،اورئوسوس استافیلوکوک هاي باکتري روي بر موم بره الکلی

 هبلک بازدارندگی خاصیت تنها نه آئروژینوزا سودوموناس و سرئوس
 .)25( داشت نیز ضدباکتریایی خاصیت

ما در این بررسی به جهت حذف آلودگی میکروبی موم زنبور عسل از 
موم زنبور صنعتی استفاده نمودیم که هیچ گونه اثر ضد میکروبی از 

 خواص بررسی )  به2016خود نشان نداد.کلوندي و همکاران (
 استاندر تولیدشده پروپولیس روغنی و الکلی هاي عصاره ضدمیکروبی

 اپیدرمیدیس استافیلوکوکوسهاي باکتري روي کردستان
 زجمعا پس .پرداختند انتروباکترآئروژنز و استرپتوکوکوس موتانس،

 يها عصاره تهیه و کردستان استان مختلف ازمناطق پروپولیس آوري
 کشندگی غلظت حداقلو غلظت مهارکنندگی حداقل روغنی و الکلی
 مایع درمحیط سازي رقیق روش از استفاده با باکتري سویه سه روي

 96 اتانولل الکلی (حال رشدعصاره عدم قطرهاله میانگین .شد تعیین
 ارهعص از داري بیشتر معنی سولفوکساید) بصورت متیل دي و درجه

 تاثرا پروپولیس دادکه نشان مطالعه این از حاصل بود. نتایج روغنی
 صنایع در را پروپولیس توان می لذا داشته توجهی قابل ضدمیکروبی

 .)26( گرفت کار به غذایی و داروسازي
Wojtyczkaضدمیکروبی فعالیت روي2013در سال  همکاران و 

 شرایط در تشکیل بیوفیلم علیه لهستان پروپولیس لکلیا عصاره
 .دادند انجام را تحقیقاتی آزمایشگاهی

 فعالیت از مختلفی درجات پروپولیس الکلی عصاره دادکه نشان نتایج
 می دهد. آنها نشان را کواگوالز منفی استافیلوکوك هاي برابر در

 پروپولیس الکلی عصاره ضدمیکروبی فعالیت هاي دریافتندکه همچنین
 باکتري رشد کاهش صورت به اپیدرمیدیس استافیلوکوکوس برابر در

 .)27( شودمی نمایان لمفییوب تشکیل توانایی وکاهش
 خواص بررسی هدف با ، 2003 سال در همکاران و استپانوویک
 در صربستان مختلف نواحی از پروپولیس الکلی عصاره ضدمیکروبی

 گرم باکتري 12 مثبت، گرم باکتري21( میکروارگانیسم 39  برابر
 صرف پروپولیس الکلی عصاره رسیدندکه نتایج این مخمر) به 6 و منفی

 ضد فعالیت از متغیري مقادیر بیوتیک، آنتی به میکروبی مقاومت از نظر
 می دهد نشان مخمرها هاو منفی مثبت ها،گرم برابرگرم در را میکروبی

 به نسبت را حساسیت و واکنش بیشترین مثبت ها گرم واقع در.
دارند.  را حساسیت منفی ها کمترین گرم و می دهند نشان پروپولیس

 باکتري هاي براي کردندکه گیري اندازه را.MIC انتشارآگار روش با

https://www.google.com/search?rlz=1C1ASUM_enIR788IR789&biw=1280&bih=781&sxsrf=ALeKk0302jLjHLipc6adSZyuwDJEqttaew:1626531253997&q=%D8%B1%D9%BE+%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B3+%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiL1_CMperxAhVMzRoKHWo8CB8QkeECKAB6BAgBEDE
https://www.google.com/search?rlz=1C1ASUM_enIR788IR789&sxsrf=ALeKk00WPF2biwZQm1_QhpRIMGwjncwDSw:1626531159011&q=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%BE%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%83+%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiEoMvfpOrxAhWBzYUKHV-GCiYQkeECKAB6BAgBEDE
https://www.google.com/search?rlz=1C1ASUM_enIR788IR789&sxsrf=ALeKk02fCH4jW2lLBVhM7zDIxmw5j-cBjw:1626673156350&q=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%83+%D9%87%D8%A7%D9%8A+%DA%A9%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B2+%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C+%D8%B1%D8%A7&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjy9pjdte7xAhXLxYUKHW3IDQAQkeECKAB6BAgBEDE


 

33 

 1400 پاییز ،3 شماره ،13 دوره ،علوم پزشکی خراسان شمالی مجله

 گرم هايباکتري براي و% 1.25 -0.078 % در محدوده  مثبت گرم
 % 0/16 - 1.25 - % مخمرها براي و5-1.25 % درمحدوده منفی
 .)28( آمد دست هب %>

  MICلعه ما موم زنبور هیچ گونه اثر ضد میکروبی نداشته و در مطا
میلی گرم بر میلی لیتر ثبت  100 >آن براي تمامی پاتوژن هاي دهانی 

 می تشکیل را پروپولیس رزینی قسمت اعظم بخش فالونوئیدهاشد. 
 ضدویروسی، ضدباکتریایی، اکسیدانی، آنتی بیشترخواص و دهند

می  داده نسبت آنها به پروپولیسی ابضدالته و ضدسرطانی ضدقارچی،
 .)29( شود

 نتیجه گیري
آنالیز یافته ها نشان داد در تمامی موارد آنتی بیوتیک نیستاتین و 
آموکسی سیلین نسبت به گیاهان مورد مطالعه اثر ضدمیکروبی باالتري 
داشته و عصاره اتانولی گل محمدي از بین گیاه مورد بررسی (گل 

عدم رشد بیشتري در  محمدي، مسواك) و موم زنبور عسل قطر هاله
روش دیسک و چاهک بر روي باکتري ها و قارچ مورد مطالعه از خود 
نشان داد و اثر ضد قارچی آن نسبت به ضد باکتریایی آن بیشتر ثبت 

مهاري  اثر استرپتوکوکوس موتانسگردید و این عصاره بر روي باکتري 
ایج تداشت. مقایسه ن الکتوباسیلوس اسیدوفیلوسقوي تري نسبت به 

نشان داد که اثر ضد میکروبی عصاره اتانولی گیاه گل محمدي در برخی 
درصد تا حدودي برابري داشته است و  0,2موارد با اثر مهاري فلوراید 

اثر ضد میکروبی گیاه مسواك در مرتبه بعد از گیاه گل محمدي قرار 

گرفت. در این بررسی موم زنبور عسل نیز هیچ گونه اثر ضد میکروبی 
تمامی تست هاي انجام شده از خود نشان نداده و در میان تمامی در 

بیشترین اثر  MICموارد بررسی شده گیاه گل محمدي با کمترین 
مهارکنندگی رشد را بعد از آنتی بیوتیک هاي مورد استفاده (نیستاتین 

درصد داشته و غلظت الزم عصاره  0,2و آموکسی سیلین) و فلوراید 
) براي حذف تمامی باکتري ها و قارچ MBCدي (اتانولی گیاه گل محم

میلی گرم بر میلی لیتر برآورد  100تست شده در این بررسی بیشتر از 
 شد.

 محدودیت، مشکالت و پیشنهاد
عدم دسترسی و هزینه بر بودن تهیه باکتري هاي پاتوژن دهانی کار در 

بر  زمینه سویه هاي بی هوازي را با مشکل مواجه ساخته بود. لذا کار
روي سایر پاتوژن هاي دهانی و عصاره گیري با سایر حالل هاي قطبی 

 و غیر قطبی در مطالعات آینده پیشنهاد می گردد.

 سپاسگزاري
دانشگاه  و فناوري تحقیقات محترم معاونت از مقاله این نویسندگان

کد پژوهشی  با طرح این بخاطرتصویب شمالی خراسان پزشکی علوم
 و تأمینIR.NKUMS.REC.1398.108 ، کد اخالق98/پ/1310
و همچنین از مرکز تحقیقات فرآورده  معاونت توسط این مالی منابع

 نمودند یاري این طرح اجراي در را ما هاي طبیعی و گیاهان دارویی که
 قدردانی می نمایند. و تشکر
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