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 یبر باکتر ینخود میمر اهيگ یدروالكلياثر ضد ميكروبی عصاره ه یبررس

 یشگاهیآزما طیاسترپتوکوک موتانس در شرا
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 مقدمه:
ونی شایع در دوران یکی از بیماری های عف

(. مطالعات انجام شده 1کودکی پوسیدگی دندان است )

عوامل مختلفی را در پیش بینی خطر پوسیدگی دندان 

موثر دانسته که از آن به فلور میکروبی دهان و عادات 

 (.2-5بهداشتی فرد می توان اشاره نمود )

واسطه ی آن بافت های ه پوسیدگی دندان که ب

یک بیماری عفونی  .تجزیه می شوندمعدنی دندان حل و 

(. امروزه ثابت شده که یکی از 6میکروبی دندان است )

عوامل مهم تشکیل پالک و فساد دندانی بعضی گونه های 

(. 7است ) استرپتوکوک موتانساز جمله استرپتوکوک 

 چكيده:
 س استرپتوکوک موتان یدندان است که باکتر عیشا یها یمارياز ب یکیدندان  یدگيپوس زمينه و هدف:

ها و  کيوتيب یها به آنت یروز افزون مقاومت باکتر شیدندان است. با توجه به افزا یدگيعامل پوس نیتر مهم
پژوهش با هدف  نیا یسنتطب  کش در یماده باکتر کیبه عنوان  ینخود میمر اهيعوارض آن ها و استفاده گ

استرپتوکوک  یبر باکتر (m chamaedrysTeucriu) ینخود میمر اهيگ یدروالکلياثر ضد ميکروبی عصاره ه نييتع
 انجام شد. یشگاهیآزما طیموتانس در شرا

 ونيبه روش ماسراس ینخود میمر اهيگ یابتدا عصاره  ،یشگاهیآزما -یمطالعه تجرب نیر اد :یبررس روش
از سازمان  ATCC 35668و   1683PTCC استرپتوکوکوس موتانس با یگرفته شد، سپس سوش استاندارد باکتر

 یبر رشد باکتر ینخود میو جهت بررسی اثر مر هيته زهيليوفيبه صورت ل رانیا یو صنعت یعلم یوهش هاپژ
عصاره هيدروالکلی  الیباکتر یاثر آنت Broth Microdilutionسپس به روش  ؛استرپتوکوکوس موتانس استفاده شد

و حداقل  یت مهار کنندگشد و حداقل غلظ یاسترپتوکوکوس موتانس بررس یباکتر یرو ینخود میمر اهيگ
 به دست آمد. یغلظت کشندگ

 یبر رو ینخود میمر اهيگ یدروالکليعصاره ه MIC ،مطالعه نشان داد نیبه دست آمده از ا جینتا ها: افتهی
 زيمورد نظر ن MBCو  تريل یليبر م کروگرميم 128 لوشن،یکروداياسترپتوکوکوس موتانس با روش براث م یباکتر
 به دست آمد. تريل یليمبر  کروگرميم 256

 یبر باکتر یکم ريثأت ینخود میمر اهيگرفت که گ جهيتوان نت یبا توجه به مطالعه حاضر م :یريگ جهينت
 دارد. یاثر بازدارنده کم زيدندان ن یدگياسترپتوکوکوس موتانس و به تبع آن بر پوس

 

 .استرپتوکوک موتانس ،ینخود میمر ،یدروالکليعصاره ه های کليدی: واژه
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، کوکسی گرم مثبت و بی هوازی استرپتوکوک موتانس

ترین و  مهم نساسترپتوکوک موتا(. 8اختیاری می باشد )

به  نخستین میکرو ارگانیسم است که پوسیدگی زایی آن

  اثبات رسیده که در پالک موجود است و تاکنون

با  که کشف شده است استرپتوکوک موتانسگونه  25

تولید اسید الکتیک و تخمیر سوکروز موجب از بین 

جهت از بین بردن پوسیدگی  .رفتن مینا دندان می شود

طعی صورت نگرفته و هزینه های دندان برنامه ق

 2003دندانپزشکی در ایالت متحده آمریکا در سال 

 (.9،10بیلیون دالر بوده است ) 3/70حدود 

 ینخود میمر اهیگ گونه های مختلف

(Teucrium chamaedrys ) و  نوع می باشند 2000بیش از

اثرات ثابت شده ی آن ها ضد درد، ضد التهاب و تشنج 

 طب سنتی کشور گونه هایی مثل و تب بر است؛ در 

T. chamaedrys  به عنوان ضد عفونی کننده و باکتری

گیاهی مریم نخودی  کش و تب بر استفاده می شود.

متر و  سانتی 35تا  10شاخه به ارتفاع  پر ،علفی ،است پایا

 ،ای که معموالً در نواحی بایر دارای ظاهر سفید پنبه

 حی جهان زارهای نوا  سواحل سنگالخی و ماسه

دراز و پوشیده از  ،های آن باریک روید. برگ  می

 سطح پهنک است.  2ای در هر   های پنبه کرک

سفید مایل به زرد و یا زرد  ،های سفید ی به رنگیها گل

 سر ،قسمت مورد استفاده گیاه و حتی ارغوانی دارد.

از خانواده  Teucrium(. 11،12) شاخه گلدار گیاه است

گونه به نام مریم نخودی در ایران  12نعناییان است و 

 (.13)نوع آن انحصاری ایران است  3وجود دارد که 

 با توجه به افزایش مقاومت باکتری ها به 

آنتی بیوتیک ها و از طرفی عوارض جانبی آن ها، این 

مسئله به چشم می خورد که استفاده از گیاهان 

ن دارویی با توجه به مزیت های متعددی از جمله ارزا

حائز  بودن، در دسترس بودن و سازگار با طبع بیمار

به اهمیت باکتری  ه(. با توج7،14،15اهمیت است )

در پوسیدگی دندان و اینکه  استرپتوکوک موتانس

بر روی این باکتری  T. chamaedrysتاکنون اثر گیاه 

لذا این پژوهش با هدف تعیین اثر  ،بررسی نشده است

 بر روی مریم نخودی الکلیآنتی میکروبی عصاره هیدرو

 صورت گرفت. استرپتوکوک موتانسباکتری 

 

 روش بررسی:
ابتدا گیاه در فصل بهار از منطقه الرستان واقع 

یید نام أدر جنوب استان فارس تهیه و پس از شناسایی و ت

عصاره گیری به سپس  ؛علمی، خشک و آسیاب شد

گرم  100. به این صورت که انجام شدروش ماسراسیون 

لیتر به مدت  1% در حجم 80از گیاه در ترکیب با الکل 

مایع  شد. ساعت در محیط دور از نور نگهداری 72

 5/0بار فیلتر کردن با کاغذ صافی  2حاصله را بعد از 

واتمن در دستگاه روتاری )تقطیر در شرایط خال( قرار 

گرفته  درجه قرار 37داده و بعد از تقطیر در انکوباتور 

و به آمد ایت عصاره با قوام عسلی به دست تا در نهشد 

یک محلول  (DMSO) وسیله دی متیل سولفواکساید

 .شداستوک از آن تهیه 

در این تحقیق سوش استاندارد باکتری 

 ATCC1683 و PTCC35668استرپتوکوکوس موتانس با 

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به صورت  از

 .گردیدلیوفلیزه تهیه 

 ی سوسپانسیون میکروبی معادل جهت تهیه

CFU/ml 108× 5/1  ساعته باکتری بر روی  24کشت

کدورت  سپس سوسپانسیونی با بالد آگار انجام شد و

 مک فارلند در ترمال سالین تهیه گشت. 5/0

 آنتی باکتریال اثر Broth microdilution روش با

تری کبر روی باعصاره هیدروالکلی گیاه مریم نخودی 

در  MICآزمایش بررسی شد. وکوس موتانس استرپتوک

براث خانه ای استریل و با روش  96پلیت های 

اساس  بر تایی و 2وشن به صورت رقت لیادمیکرو

شد. انجام بار تکرار برای هر نمونه  3با  CLSIاستاندارد 

در این  تهیه شد. (stock)محلول ذخیره ، ابتدا از عصاره

 الی µg/ml 1 تایی از 2پژوهش رقت های سریالی 

µg/ml 500  مورد استفاده قرار گرفت و رقت های 

بار تکرار برای  3خانه ای با  96تعیین شده در پلیت های 

 سپس به هر چاهک ابتدا  ؛هر نمونه انجام شد
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 ،میکرولیتر محیط کشت مولر هینتون اضافه گردید 95

میکرو لیتر از سوسپانسیون باکتری معادل  5پس از آن 

ک فارلند به همه ی چاهک ها اضافه گردید و منیم لوله 

میکرولیتر از  100یک از چاهک ها  پس از آن به هر

 (fold dilutions two- Serial) رقت های متوالی

عصاره ی گیاه اضافه گردید. حجم نهایی هر چاهک 

 میکرولیتر می باشد. پس از مخلوط کردن  200

ر دقیقه( دور د 300ثانیه با  20) نمونه ها توسط شیکر

 ساعت در انکوباتور  24تا  18آن ها را به مدت 

 (OD)درجه قرار داده و سپس میزان جذب نوری  37

 نانومتر با استفاده از  450آن ها را در طول موج 

قرائت  (Made in USA: State fax 2100)ریدر الیزا 

و ثبت شد. در صورت عدم ایجاد کدورت میزان حداقل 

 تعیین گردید. (MIC)غلظت کشندگی باکتری 

 حداقل غلظت کشندگی، MBCبرای تعیین 
(Concentration; MBC Minimum Bactericidal) 
 عصاره اتانولی ای برای لوله رقت روش از استفاده با

  از عصاره هر MBCتعیین  گردید. برای تعیین گیاه

  شد، استفاده آزمایش استریل لوله تایی 9 سری 1

 عصاره هر از های مختلف ترق آزمایش برای لوله 8

 از پس کار رفت.ه ب کنترل عنوان به نیز لوله 1 و

 در دمای 24 مدت به آزمایش های لوله کشت، تمام

از  شدند. پس گذاری گرمخانه گراد سانتی درجه 37

 کدورت نظر از ها لوله گذاری گرمخانه زمان طی

 مورد شده تلقیح های میکروارگانیسم از رشد ناشی

 رشدی هیچ که های لوله تمام از ر گرفتند،قرا بررسی

 جهت و برداری نمونه ،بود مشاهده نشده ها آن در

 حاوی که لوله هایی داده شدند. کشت MBCتعیین 

 آن به پلیت مربوط در و بود عصاره غلظت ترین کم

 نظر در MBCعنوان  به ،بود نشده مشاهده رشدی هیچ

 شد. گرفته

میکرولیتر  195کنترل منفی چاهکی که حاوی 

میکرولیتر سوسپانسیون  5از محیط کشت بدون عصاره و 

 در نظر گرفته شد. ،میکروبی است

کنترل مثبت نیز غلظت های مختلف امیکاسین به 

میکرولیتر  5اضافه محیط کشت مولر هینتون براث و 

 سوسپانسیون باکتری در نظر گرفته شد.

 

 یافته ها:
ن انجام شده در ای یها یاساس بررس بر

 یدروالکلیه یعصاره  MBC و  MICپژوهش با تعیین

استرپتوکوکوس  یباکتری رو بر یگیاه مریم نخود

که  مشخص شد لوشنیدا کرویروش براث م موتانس با

نسبت به  64، 32، 8، 4، 2 یدر رقت ها یاین باکتر

 در رقت  یمقاوم بوده، ول یگیاه مریم نخود

حساس  اهیگبر لیتر به باال نسبت به  کروگرمیم 128

 (.1شماره  )جدول است

 

 یبر باکتر ینخود میمر اهيعصاره گ (MIC)نتایج حداقل غلظت مهارکنندگی رشد : 1جدول شماره 

 استرپتوکوکوس موتانس

 ميلی گرم بر ميلی ليتر() غلظت عصاره ی گياه مریم نخودی ارگانيسم نوع عصاره

 

 اتانولی

 

 استرپتوکوک موتانس

 کنترل 256 128 64 32 8 4 2

- - - - - + + - 

 

رشد  یغلظت مهارکنندگ نیقابل قبول تر لذا

و  256 بیعصاره به ترت یو حداقل غلظت کشندگ

تصویر ) شود یلیتر گزارش م یبر میل کروگرمیم 128

 .(2شماره  ( و )جدول1شماره 
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 کروگرم بر میلی لیترمی 0-128تایی از عصاره هیدروالکلی مریم نخودی  2غلظت های  :1تصویر شماره 

میكروگرم از عصاره  128و  64 ،32 ،16 ،8 ،4کنترل منفي و سایر ردیف ها به ترتیب  :2 ردیف ،کنترل مثبت :1ردیف 
 هیدروالكلي گیاه مریم نخودی مي باشند.

 

 وتانساسترپتوکوکوس م یبر باکتر ینخود میمر اهیعصاره گ ((MBCرشد  یکشندگ نتایج حداقل غلظت :2شماره  جدول

 (mg/mlغلظت عصاره ی گياه مریم نخودی) ارگانيسم نوع عصاره

 

 اتانولی

 

 استرپتوکوک موتانس

 کنترل 256 128 64 32 8 4 2

- - - - - - + - 

 

 بحث:

 یباکتر تر اشاره شد، همانطور که پیش

 ییزا یدگیعامل پوس نیاسترپتوکوک موتانس مهم تر

میکروبی  -عفونی یبیمار یک که ماهیتاًبوده در دندان 

است که موجب حل شدن و تخریب بافت های آهکی 

زمانی پوسیدگی در محل خاصی از و نیز دندان می شود 

 که میزان استرپتوکوکوس  دندان ایجاد می شود

 ،کل جمعیت باکتری ها برسد% 50 موتانس آن محل به

 لذا تغییر اکولوژی میکروبی دهان با کاهش میزان 

وتانس به عنوان مکانیسمی برای استرپتوکوک های م

پیشگیری از پوسیدگی دندان یک مسئله ی بسیار مهم 

پوسیدگی در حضور باکتری های  (.7،16) است

اسیدوژنیک مثل استرپتوکوک موتانس به شدت افزایش 

 یالکلدرویعصاره ه حاضر پژوهشدر (. 17) یافته است

 یبر باکتر (T. chamaedrys) ینخود میمر اهیگ

  ثیرأت یشگاهیزماآ طیکوک موتانس در شرااسترپتو

ی که مطالعه در صورت .نی را نشان دادییپا ضد میکروبی

  دیگری بر روی عصاره متانولی و روغنی

Ziziphora clinopodioides  نشان داده است که عصاره

متانولی بر روی تعدادی از باکتری های گرم مثبت و 

 (.18ست )منفی اثر جلوگیری کننده از رشد داشته ا
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در مطالعه دیگر اثر پلی فنل های موجود در 

گیاه چای و چند گیاه دیگر بر چند گونه باکتری در 

ثیر وابسته به أشرایط آزمایشگاهی نشان داد که این ت

این در حالی است که در تحقیق  .(19دوز است )

گیاه مریم نخودی برای باکتری  MICحاضر نیز، 

میکروگرم بر  128از تر  استرپتوکوکوس موتانس بیش

 .میلی لیتر تعیین شده است

در مطالعات دیگر اثر ضد باکتریایی و ضد قارچی 

ن بر انیسوعصاره هیدروالکلی برگ مریم گلی و پونه و 

باکتری های عامل پوسیدگی دندان نشان داد که مریم گلی 

 یها یباکترو پونه و به میزان کمتر اثر بازدارندگی رشد بر 

همچنین در پژوهش  ؛(20،21دارد ) دندان یدگیعامل پوس

عصاره چای به  ،بر روی عصاره چای سبز و سیاه نشان داد

شکل سیاه و سبز خاصیت باکتری کش دارد، اما اثر  2هر 

استرپتوکوک های دهان ضد میکروبی چای سیاه بر روی 

نتایج این که  یدر صورت(. 22بیش از چای سبز است )

 ینخود میمرهیدروالکلی گیاه  که عصارهنشان داد مطالعه 

ذکر شده در  اهانینسبت به گ یتر کم ضد میکروبی اثر

 یها یرشد باکتر یبازدارندگ در تحقیقات فوق الذکر

 .دندان دارد یدگیعامل پوس

پژوهش  نیبه دست آمده از ا یها افتهیبا توجه به 

توان گفت اثر ضد  یمطالعات م ریآن با سا سهیو مقا

 یبر باکتر ینخود میمر اهیگ یدروالکلیه رهمیکروبی عصا

کم بوده و  یشگاهیآزما طیاسترپتوکوک موتانس در شرا

 .دندان ندارد یدگیبر پوس یادیز ریثأت جهیدر نت

 نتيجه گيری:

ین عصاره یثیر ضد میکروبی پاأبا توجه به ت

هیدروالکلی گیاه مریم نخودی بر باکتری 

پوسیدگی استرپتوکوکوس موتانس و به تبع از آن بر 

 ه ی راهکاری کم هزینه و با ئارادندان و به منظور 

 یدگیاز پوس پیشگیری یبرا جانبیعوارض  ترینکم 

ثیر أدر مطالعات آتی، ت .ن پیشنهاد می گردددندا

گیاهان باکتری کش دیگری نیز بررسی و یا با استفاده 

 از سایر روش های عصاره گیری، استفاده از 

کثر غلظت عصاره به کار برده غلظت های باالتر از حدا

شده در این تحقیق، استفاده همزمان این گیاه با 

دوزهای مختلف گیاهان باکتری کش دیگر و همچنین 

ثیر آنتی بیوتیک های دیگر مطالعاتی أمقایسه با ت

است که استفاده از عصاره  یهیبد صورت پذیرد.

 یآنت یاهیبه عنوان گ ینخود میمر اهیگ یدروالکلیه

 شتریبتخصصی  یانجام پژوهش ها ازمندین الیباکتر

 باشد. یم نهیزم نیدر ا حاضری  مطالعه تکمیل جهت
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Background and aims: Tooth decay is one of the most common dental diseases and the most 

important cause of tooth decay is the bacteria Streptococcus mutans. Due to the increased 

resistance of bacteria to antibiotics and their side effects and the use of Teucrium chamaedrys as 

bactericide in traditional medicine, this study was aimed to study the antimicrobial effects of 

hydroalcoholic extract of T. chamaedrys on the bacteria S. mutans invitro. 

Methods: In this experimental study, at first the extract of T. chamaedrys was taken by 

maceration method. Standard strains of S. mutans with PTCC 1683 and ATCC 35668 were 

prepared by lyophilized from Iranian Research Organization for Science and Technology 

(IROST), and were used to investigate the effects of T. chamaedrys on S. mutans. Then, the 

antibacterial effects of T. chamaedrys extract were evaluated on S. mutans by broth micro 

dilution methods and MIC and MBC were obtained. 

Results: The results of this study showed the MIC of hydroalcoholic extract of T. chamaedrys on 

S. mutans obtained by the broth micro dilution method, was 128 mg/ml and MBC was 256 mg/ml. 

Conclusion: According to this study, it can be concluded that the T. chamaedrys plant has little 

effect on S. mutans and tooth decay. 
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