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 چکیده

سلولی و تشکیل بیوفیلم بر روی سطوح دندانی از عوامل پوسیدگی دندان و بیماریهای سنتز پلیمرهای خارج با ای دهانی هاسترپتوکوک :مقدمه

زا در برابر عوامل باکتریوسید، مطالعه کنونی با هدف  های بیماریمتعاقب آن هستند. نظر به تفاوت مقاومت اشکال بیوفیلم و پالنکتونی باکتری

انجام شده ای دهانی هاسترپتوکوکاوژنول بر روی سلولهای بیوفیلم و پالنکتونیک  بررسی میزان اثر بخشی دهانشویه کلرهگزیدین و بیوسید

 است.

------------------------------------------------------  

 021-61113556تلفن:    ،دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم ،زیست فناوری میکربی بخشدانشگاه تهران، تهران،  مسؤول، نشانی: *مولف   
E-mail: jhamedi@ut.ac.ir 

  

Evaluation of the Antimicrobial Activity of Chlorhexidine and Eugenol on Planktonic and 

Biofilm-producing Viridans Group Streptococci Isolated from Dental Plaques 
 

Hamideh Mobarakzadeh
1
- Javad Hamedi

2,3*
- Setareh Haghighat

4 

1Master of Science, Department of microbiology, Faculty of Advanced Sciences and Technologies, Pharmaceutical Sciences 
Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 

2Professor, Department of Microbial Biotechnology, School of Biology and Center of Excellence in Phylogeny of Living 
Organisms, College of Science, University of Tehran, Iran 

3Professor, Microorganisms Collection, Microbial Technology and Products Research Center, University of Tehran,  
Tehran, Iran 

4Assistant Professor, Department of microbiology, Faculty of Advanced Sciences and Technologies, Pharmaceutical Sciences 
Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 

Received: February 2017; Accepted: 17 February 2018 
 

Introduction: Viridnas streptococci are among the factors involved in dental caries and the subsequent diseases due to their 

ability in biofilm formation and the synthesis of extracellular polymers. Considering the difference in the resistance of biofilm 

forms and plankton pathogenic bacteria to bactericide agents, we aimed to compare the effect of chlorhexidine mouthwash and 

eugenol on planktonic and biofilm forms of viridnas streptococci to find the effective concentrations of the two products. 

Materials and Methods: Viridans streptococci were isolated from 20 human dental plaque samples using biochemical tests. 

The strain with the highest biofilm formation activity was identified more precisely using 16SrRNA gene analysis. The effects 

of chlorhexidine (0.06-0.2 w/v%) and eugenol (29.7-99 w/v%) were assessed on the planktonic and biofilm cells of the isolated 

viridans streptococci using macrodilution broth and polystyrene microplates, respectively. In addition, the minimum inhibitory 

concentration (MIC) of these antiseptics on the isolated viridans streptococci was determined. 

Results: Strain UTMC 2446 with 98.04% similarity to Streptococcus sanguinis had the highest biofilm production ability. The 

0.2% and 99% concentrations of chlorhexidine and eugenol inhibited biofilm formation, respectively, while these compounds 

could effectively inhibit planktonic cell growth at the 0.14% and 79.2% concentrations, respectively. 

Conclusion: For the tested compounds, the effective concentrations needed to inhibit biofilm formation were higher than those 

required for planktonic growth arrest. Moreover, due the possibility of emergence of resistant strains, as well as the fact that the 

required concentration is equal to the maximum concentration of the compounds in commercial products, their antimicrobial 

potential must be regularly monitored. Our findings can be beneficial for manufacturing and quality control facilities. 
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جدا شد.  استرپتوکوکوس ویریدانس هایجدایهو بر اساس آزمونهای بیوشیمیایی، تعدادی  نمونه پالک دندانی انسانی 20از مواد و روشها: 

میزان اثربخشی تر قرار گرفت. مورد شناسایی دقیق 16SrRNAبا استفاده از آنالیز ژن انتخاب و بیشترین توانمندی تولید بیوفیلم دارای جدایه 

این سویه سلولهای پالنکتونی و بیوفیلم رشد ( بر روی 7/29 - 99) ( و06/0 –2/0) درصد وزنی/حجمیبا  غلظتهای مختلف کلرهگزیدین

همچنین حداقل غلظت بازدارنده رشد  .میکروپلیت مورد بررسی قرار گرفتو براث  لوشنیکرودااماسترپتوکوک دهانی به ترتیب به روشهای 

(MIC) .این آنتی سپتیکها بر روی استرپتوکوکوس ویریدانس فوق سنجیده شد 

ها بیشترین توانمندی تولید بیوفیلم را در بین جدایه ،داشته استرپتوکوک سانژیوسشباهت به  % 40/98 که UTMC 2446جدایه ها: یافته

این جدایه شد؛ در حالی که این ترکیبات به ترتیب در  دراوژنول مانع از تشکیل بیوفیلم  % 99  رهگزیدین وکل % 2/0 یت. غلظتهاداش

 اند. به خوبی قادر به مهار رشد سلولهای پالنکتونی بوده 2/079/0 و 14/0غلظتهای 

ای پالنکتونیک غلظتی بیش از غلظت مورد نیاز برای مهار رشد سلوله ای ویریدانس بههاز بین بردن بیوفیلم استرپتوکوک براینتیجه گیری: 

ای موثر کلرهگزیدین و اوژنول برای مهار رشد بیوفیلم استرپتوکوکهای دهانی هچنین با توجه به اینکه در این پژوهش، غلظتآنها نیاز است. هم

احتمال بروز سویه های مقاوم، اثربخشی محصوالت تجاری باید ه با توجه ب معادل حداکثر غلظت این ترکیبات در محصوالت تجاری است و نیز

تواند برای بخشهای تولید و کنترل کیفی این محصوالت در واحدهای تولید کننده مفید ای پایش شود. نتایج این پژوهش میبه صورت دوره

 باشد.

 .استرپتوکوکوس سنگوئینیس، بیوفیلم، کلرهگزیدین، اوژنول،ویریدانس وس های استرپتوکوک  :کلیدی کلمات
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  مقدمه
هایی است  دندانی شامل بیوفیلم یا توده باکتری پالک

 و لثه رشد  ها که بر سطوح دهان شامل سطح دندان

کند. این الیه چسبناک ابتدا بیرنگ بوده ولی بعداً به می

(1).شودقهوه ای رنگ دیده می صورت کرمی یا
تقریباً   

درصد وزن پالک از آب تشکیل شده است،  90تا  80

 درصد وزن خشک آن از باکتریها و بقیه آن از  70ولی 

(2).ها تشکیل شده است گلیکوپروتئینساکاریدها و پلی
. 

گروه ویریدانس اولین گروه تشکیل  هایوساسترپتوکوک

شامل  ها باکتری این (3).دهنده بیوفیلم در دندان هستند

های استرپتوکوک بوده که یک گروه نامتجانس از گونه

ساکن طبیعی حفره دهانی و نیز بخش فوقانی دستگاه 

تنفسی، مجاری گوارشی و واژن هستند. اگر چه این 

زایی کمی دارند، ولی با ریمعموالً بیما ها باکتری

 ندا  ای بالینی مهمی همراه بوده و از عوامل اصلیه سندرم

 زحاد باکتریایی هستند که پس ا های کاردیت و

دندان و لثه  های های دندانپزشکی و جراحی اریکدست

نین این باکتریها از عوامل اصلی مرگ مچه شود.ایجاد می

ای تنفسی هناشی از عفونت خون، شوک و سندرم و میر

 استرپتوکوکوس موتانس (4).هستند نوتروپنی در بیماران

ای ویریدانس است. از دیگر هاسترپتوکوک مهمترین عضو

را نام  سنگوئینیساسترپتوکوک  تواناعضای این گروه می

است. این  موثر برد که بر تشکیل پالکهای دندانی

تواند باکتریها در حفره دهانی افراد سالم یافت شده و می

ای دیگر مهبرای رشد و سکونت میکروارگانیس شرایط را

فراهم  استرپتوکوک موتانسای دندانی مانند هعامل عفونت

-ها میبه خون، این میکروارگانیسم ورود کند. در صورت

لیل به همین د (5, 6).توانند سبب اندوکاردیت نیز بشوند

تواند سبب افزایش ها میمیکروارگانیسم مقابله با این

کیفیت زندگی و بهبود وضعیت سالمت شود. به این 

ه منظور، امروزه مواد ضدمیکروبی متفاوتی در بازار عرض

ا در بهداشت دهان شده است که کاربردهای گوناگونی ر
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با تعیین حداقل غلظت  (7).دارند پزشکینو دندان و دندا

غییرات مقاومت رک تمهارکنندگی عوامل ضدمیکروبی و د

توان به کنترل در گذر زمان می ،های هدفمیکروارگانیسم

و درمان بیماریهای پریودنتال و عفونتهای ناشی از آن 

در صنایع  1940کمک کرد. کلرهگزیدین در سال 

در هنگام سنتز ترکیبات  (ICI)شیمیایی سلطنتی انگلستان 

ضدماالریایی کشف شده است. مشتق دی گلوکونات این 

سپتیک به عنوان ترکیب آنتی 1954ترکیب در سال 

از آن زمان به بعد  (8).تجاری موضعی عرضه شده است

کاربردهای بسیار متنوعی از این ترکیب در عرضه 

بون، دهان شویه، ایمپلنت، ابزارآالت پزشکی مانند صا

لباسهای یک بار مصرف، کاتتر و ژل روان کننده برای 

تزریق سوند عرضه شده است. اوژنول یک ترکیب فنیل 

پروفن و از دسته ترکیبات فنیل پروپانوئیدها است. این 

ترکیب کمی زردرنگ و یکی از اسانسهای روغنی گیاهان 

ن ترکیب میخک، دارچین، جوزهندی و برگ بو است. ای

 به عنوان عطر، مواد معطره و اسانس روغنی استفاده 

شود. نمک روی این ترکیب به عنوان ترکیب آنتی می

سپتیک و آرام کننده موضعی درد در پانسمان دندان مورد 

  (9).گیرداستفاده قرار می

 هدف این مطالعه، ،مطالعات پیشینبا توجه به فقدان 

مقایسه میزان اثر بخشی کلرهگزیدین و اوژنول به عنوان 

سپتیک دهانی بر یکی از پرکاربردترین ترکیبات آنتی

های استرپتوکوکهای اشکال بیوفیلمی و پالنکتونی سویه

 ، بود.ویریدانس جداشده از دهان افراد سالم

    

 مواد و روشها   

ا فرد متفاوت ب 20نمونه پالک دندانی از  20تعداد 

استریل برداشته شد و هر کدام به محیط  باستفاده از سوا

هر  و انتقال داده شد  pH 2/7در  PBSترانسپورت حاوی 

ای هسازی استرپتوکوک کدام از نمونه ها برای جدا

ویریدانس بر روی پلیت حاوی محیط تریپتیکاز سوی 

ساعت در  72مدت به تلقیح شد و  (Merck)آگار 

 درجه 37و در  CO2 درصد  10اتمسفر  و انکوباتور

شناسایی جدایه ها بر  (10).گرماگذاری شد سانتیگراد

، فعالیت نیواساس آزمونهای استاندارد شامل شکل کل

میزی گرم، فعالیت کاتاالز، رشد در آ  رنگ همولیتیک،

درصد، هیدرولیز اسکولین، تجزیه قندهای  5/6نمک 

-MR الکتوز، مانیتول، سوربیتول، رافینوز، اینولین، تست

VP (11).و هیدرولیز اوره انجام شد  

دهانی به دست آمده،  جدایه استرپتوکوک 16از میان 

جهت بررسی  جدایه که سرعت رشد بیشتری داشتند، دو

 آزمونهای  تشکیل بیوفیلم میکروبی انتخاب گردید و

محیط کشت و میزان تلقیح به منظور انتخاب  سازی بهینه

نیهای وکل ای با توانایی برتر تولید بیوفیلم انجام شد.سویه

های ویریدانس های استرپتوکوکتک کشت خالص سویه

  Mueller Hinton Agar-MHAهای جدا شده در محیط

% گلوکز و 5به عالوه  MHAو  (Merck)دار خون

کشت شد و سوسپانسیون میکروبی  (Merck)سوکروز 

 1/0   (OD630)نانومتر  630با جذب نوری در طول موج 

های میکرولیتر از محیط 250تهیه شد. سپس  3/0 – 2/0 –

 Mueller Hinton و (Merck)دار خون  MHAکشت 
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Broth-MHB  گلوکز و سوکروز 5به عالوه %(Merck) 

 50شد. ای ریخته خانه 96های میکروپلیت در چاهک

های بی استرپتوکوکومیکرولیتر از سوسپانسیون میکر

چاهک در دو ردیف سه  6 هر یک از دهانی هر نمونه به

میکرولیتر محیط  50تایی ریخته شد. به عنوان شاهد از 

MHB دار خون(Merck)  وMHB  گلوکز و 5به عالوه %

تایی استفاده گردید. در دو ردیف سه (Merck)سوکروز 

درجه گرماگذاری  37ساعت در  48ها به مدت نمونه

شدند. سپس محتویات چاهکها به آرامی تخلیه شده و با 

سرم فیزیولوژی به آهستگی شستشو داده شد. به منظور 

میکرولیتر  200تثبیت بیوفیلم تشکیل شده به هر چاهک، 

دقیقه در دمای  15 متانول خالص افزوده شده و به مدت 

عد از تخلیه محتوی چاهک، به میزان اتاق قرار داده شد. ب

% افزوده شد و به 5میکرولیتر رنگ کریستال ویوله  200

مدت بیست دقیقه در دمای اتاق قرار داده شد. بعد از 

% حجمی 33تخلیه رنگ و شستشو، اسید استیک گالسیال 

افزوده شد و پس از بیست دقیقه قرار گرفتن در دمای 

ریدر جذب هر چاهک  میکروپلیتاتاق با کمک دستگاه 

هر آزمون   (12)گردید ثبتنانومتر  630در طول موج 

سویه مناسب با جذب  ،دوبار تکرار شد. پس از بررسی

 نوری باال انتخاب شد. 

شناسایی نهایی سویه منتخب دارای توان برتر در 

 16S rRNAوفیلم به روش مولکولی با  آنالیز ژن  تولید بی

 BHIانجام شد. به این منظور جدایه منتخب در محیط 

broth  درجه سانتیگراد  37ساعت در دمای  48به مدت

گرماگذاری شد. سپس بیوماس باکتری با سانتریفیوژ از 

محیط کشت جدا شد و بعد از شستشو با سرم فیزیولوژی 

ریق شکستن فیزیکی با کمک در هاون ریخته و از ط

روش کوبیدن زیست توده منجمد شده با ازت مایع 

آن با روش استخراج  با   DNAسلولها شکسته شده و 

با  DNAکلروفرم جداسازی شد. تکثیر  -روش فنل

 9F (AAG AGT TTG ATC ATG عمومیپرایمرهای 

GCT CAG)  1541 وR (AGG AGG TGA TCC AAC 

CGC A) بررسی محصوالت (13).انجام شد .PCR با ،

% صورت گرفت. 8/0استفاده از الکتروفورز ژل آگارز 

محصول به دست آمده بعد از خالص سازی، در صورت 

یابی، به شرکت  مناسب بودن باندها برای توالی

Macrogen  بررسی اثر جهت شدند. کره جنوبی ارسال

ابتدا رقتهای ، مواد ضدمیکروبی بر روی سلولهای بیوفیلم

متوالی از مواد ضدمیکروبی مورد آزمون و محیط کشت 

میکرولیتر  250تهیه و  (Merck)دار خون MHBمیکروبی 

از این رقتها به صورت دوتایی به چاهکهای میکروپلیت 

میکرولیتر از سوسپانسیون میکروبی  50 اضافه شد. سپس

نانومتر به هر  650در طول موج  2/0  جذب نوری با 

چاهک اضافه شد. سایر شرایط ارزیابی تشکیل بیوفیلم 

 مانند آن چه که در باال گفته شد، بوده است.

  (MICحداقل غلظت مهارکننده) منظور بررسی  به

( 06/0 –2/0)وزنی/حجمیدرصدهای ، مواد ضدمیکروبی

 و ایران( ن،اتهر )شرکت شهردارو، از کلرهگزیدین

 از اوژنول وزنی/حجمی ( درصد2/79-99/0غلظتهای )

99 %(Grodab Chemie, Germany)  در محیطMHB 

لیتر از رقتهای تهیه  میلی 2,5دار تهیه گردید. سپس خون



     
       

 
  79                                                                                                                      1/ شماره  42/ دوره  1397مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد / سال 

میکرولیتر  500ای ریخته شد و های شیشهشده به لوله

به هر لوله  2/0جذب نوری  میکروبی باسوسپانسیون 

کرودایلوشن براث یاضافه شد. آزمون بر اساس روش م

پس از مواجه با  (14).انجام پذیرفت  NCCLSپروتکل 

مواد ضدمیکربی و طی شدن دوره انکوباسیون، وجود 

سلولهای زنده به روش میکروسکوپی و کشت بر روی 

 بررسی شد.  Blood Agarمحیط 

های نمونهنتایج حاصل از کشت اولیه   یافته ها

نشان داده  1 فرد مورد مطالعه در جدول 20دندانی از 

اساس نتایج آزمونهای بیوشیمیایی و بر شده است.

جدایه رشد کرده بر روی محیط  48مورفولوژی، از تعداد 

TSA ،16 های ویردانس جدایه متعلق به استرپتوکوکوس

جدایه مربوط به باکتریهای دیگر بوده است.  32و 

 های غیراسترپتوکوک ویردانس به ترتیبجدایه فراوانترین

 .D ،E، استرپتوکوکهای گروه ک اپیدرمیدیساستافیلوکو

coli نددیفتروئیدها بود و . 

 

 های بیوفیلم دندانی بر روی محیط تریپتیکاز سوی آگارنتایج جدایه های کشت نمونه .1جدول

 جنس آزمایشگاهی کد
سن 

 )سال(
 آزمایشگاهی سویه کد های شیمیایی به همراهسویه های تعیین شده با روش

A 35 مرد Streptococcus mutans A1 Staphylococcus epidermidis A2 Diphtheroid A3 

B 31 مرد Staphylococcus epidermidis B1 Streptococcus sanguinis B2  

C 32 مرد Staphylococcus epidermidis C1 Streptococcus mutans C2  

D 35 مرد Streptococcus  mutans D1 E coli D2  

E 40 مرد E. coli E1 Streptococcus parasanguinis E2  

F 30 مرد Staphylococcus epidermidis F1 Streptococcus group D F2 E. coli F3 

G 30 مرد Streptococcus mutans G1 
Diphtheroid G2 

 
 

H 32 مرد Staphylococcus saprophyticus H1 
Diphtheroid H2 

 
Staphylococcus epidermidis H3 

I 32 مرد Staphylococcus epidermidis I1 Streptococcus  sanguinis I2  

J 39 مرد Streptococcus mutans J1 E. coli J2 Streptococcus group D J3 

K 31 زن Streptococcus  mutans K1 Streptococcus group D K2 Staphylococcus epidermidis K3 

L 32 زن Staphylococcus epidermidis L1 Streptococcus mutans L2  

M 30 زن Streptococcus sanguinis M1 Staphylococcus saprophyticus M2  

N 38 زن Streptococcus mutans N1 Streptococcus  parasanguinis N2 Staphylococcus epidermidis N3 

O 40 زن Staphylococcus epidermidis O1 Diphtheroid O2  

P 40 زن Staphylococcus epidermidis P1 Streptococcus sanguinis P2  

Q 38 زن Staphylococcus epidermidis Q1 Diphtheroid Q2  

R 37 زن Streptococcus group D R1 Streptococcus mutans R2  

S 38 زن Streptococcus sanguinis S1 Staphylococcus epidermidis S2 Diphtheroid S3 
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 16نتایج آزمونهای بیوشیمیایی بر روی  ،2در جدول

جدایه استرپتوکوک ویریدانس آورده شده است. این 

 جدایه(،  9)شامل  S. mutansها در سه گونه جدایه

S. sanguinis جدایه( و  5)شاملS. parasanguinis  

 اند.جدایه( طبقه بندی شده 2)شامل 

 

 

 جدایه استرپتوکوک ویریدانس 16های بیوشیمیایی ننتایج آزمو .2جدول

 

 

 

 

 

 

 

جدایهکد   نوع همولیز 

ن
سکولی

جزیه ا
 ت

ن
ستوئی

 تولید ا

 تولید اوره آز

 سویه پیشنهادی تولید اسید از  

الکتوز
 

 مانیتول

ن
 اینولی

سوربیتول
 

A1 α + + - + + + + Streptococcus  mutans 

B2 α + - - + - - - Streptococcus sanguinis 

C2 α + + - + + + + Streptococcus  mutans 

D1 α + + - + + + + Streptococcus  mutans 

E2 α - - - + - - - Streptococcus parasanguinis 

G1 α + + - + + + + Streptococcus  mutans 

I2 α + - - + - - - Streptococcus sanguinis 

J1 α + + - + + + + Streptococcus  mutans 

K1 α + + - + + + + Streptococcus  mutans 

L2 α + + - + + + + Streptococcus  mutans 

M1 α + - - + - - - Streptococcus sanguinis 

N1 ᵞ + + - + + + + Streptococcus  mutans 

N2 α - - - + - - - Streptococcus parasanguinis 

P2 α + - - + - - - Streptococcus sanguinis 

R2 ᵞ + + - + + + + Streptococcus  mutans 

S1 α + + - + - - - Streptococcus sanguinis 
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، استرپتوکوک ویریدانسمختلف از بین جدایه های 

برای  ،که سرعت رشد بیشتری داشتند B2و  A1جدایه  دو

با ارزیابی میزان فعالیت بیشتر بیوفیلم انتخاب شدند. 

ای توانایی تشکیل بیوفیلم، هتوجه به ارزیابی نتایج آزمون

و محیط  B2نشان داده شده است، سویه  3 که در جدول

 خون و میزان تلقیح% 5همراه کشت مولر هینتون براث 

 (OD 2/0برای ادامه کار انتخاب شد ). 

 

 نتایج بهینه سازی میزان تشکیل بیوفیلم بر اساس ترکیب محیط کشت و میزان تلقیح   .3جدول

 سویه منتخب کشت محیط میزان تلقیح (OD)میزان بیوفیلم  انحراف معیار

0,02 0,542 0,1 

+ Muller  Hinton broth  5خون٪ 

A1 

0,03 0,695 0,2 

0,04 0,835 0,3 

0,02 0,356 0,1 

Muller  Hinton broth  0,2 0,425 0,02 ٪5+گلوکز وسوکروز 

0,03 0,523 0,3 

0,03 0,635 0,1 

+ Muller  Hinton broth  5خون٪ 

B2 

0,02 0,846 0,2 

0,04 1,49 0,3 

0,02 0,378 0,1 

Muller  Hinton broth  0,2 0,480 0,02 ٪5+گلوکز وسوکروز 

0,03 0,510 0,3 

 

 

 

 

ژن  PCRنتیجه شناسایی مولکولی به روش  

16SrRNA  بر روی سویه منتخب دارای بیشترین توانمندی

. بود، تاییدکننده ویریدانس بودن جدایه (B2)تولید بیوفیلم 

 این سویه متعلق به جنس ،بر اساس این نتایج

( را با  98,04و بیشترین شباهت )% بود استرپتوکوکوس

 UTMC. این سویه با کد شتدا   S. sanguinisگونه

 تهراندر کلکسیون میکروارگانیسمهای دانشگاه   2446

 نگهداری و ذخیره شده است.

بی دهانشویه ونتایج ارزیابی فعالیت ضدمیکر  

 کلرهگزیدین بر بیوفیلم و سلولهای پالنکتونی

 S. sanguinis UTMC 2446  4 و جدول 1 در شکل 

شود حداقل گونه که مالحظه میآورده شده است. همان
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غلظت مهارکنندگی سلولهای پالنکتونیک و بیوفیلم جدایه 

  g/100ml  14/0منتخب در مقابل این ترکیب به ترتیب 

. همچنین نتایج ارزیابی فعالیت بود g/100ml2/0و 

، دادضدمیکروبی ماده ضدعفونی کننده اوژنول نشان 

 حداقل غلظت مهارکنندگی سلولهای پالنکتونی و بیوفیلم

S. sanguinis UTMC 2446  به  ،در مقابل این ترکیب

 .بود % 99و  2/79ترتیب %

 

 

 S. sanguinisهای پالنکتونی و بیوفیلم برای کلرهگزیدین و اوژنول علیه سلول (MIC)مقایسه حداقل غلظت مهار کننده رشد .4جدول

UTMC 2446   جدا شده از دهان 

 اوژنول کلرهگزیدین

  18/0 16/0 14/0 12/0 1/0 08/0 06/0 099/0 1/89 2/79 3/69 4/59 5/49 6/39 7/29 

 + + + + + + + - + + + + + + + - بیوفیلم

 + + + + + - - - + + + + - - - - پالنکتونی

( عدم رشد میکروب-)+( رشد میکروبی، )   

 

 

 

 
 جدا شده از دهان.   S. sanguinis UTMC 2446ای بیوفیلم و پالنکتونیهثیر کلرهگزیدین و اوژنول بر سلولارزیابی میزان تا. 1شکل

Aبررسی اثرکلرهگزیدین بر :S. sanguinis  0- 8/0 -0 -1/0 -0- 12/0 -0- 14/0 - 16/0 - 18/0 -2/0 به ترتیب از چپ به راست غلظتهای- 

6/0  W/V%  شاهد مثبت )باکتری ومحیط کشت( به صورت دوتایی. -شاهد منفی )محیط کشت( –درصد وزنی/حجمی  B :   بررسی اثر اوژنول بر

S. sanguinis   شاهد  -شاهد منفی )محیط کشت( -٪  7/29 -6/39 -5/49 -4/59 -3/69 -2/79 -1/89 -99 غلظتهایبه ترتیب از چپ به راست

خون دار به همراه  در محیط مولر هینتون براث  S. sanguinis: بررسی تشکیل بیوفیلم میکروبی  Cمثبت )باکتری ومحیط کشت( به صورت دوتایی.

محیط مولر  در  S. sanguinis: بررسی تشکیل بیوفیلم میکروبی E بیوفیلم میکروبی  )محیط کشت(.شاهد منفی تشکیل  :OD:2/0 Dسوپرناتانت با 

 . OD: 2/0 به همراه سوپرناتانت ٪5سوکروز و گلوکز  هینتون براث با
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 بحث 

دهد که اوژنول و گزارشهای متعدد نشان می

ضدعفونی کردن دندان یی مناسبی برای اکلرهگزیدین کار

. در این (15, 16).جلوگیری از عفونتهای پریودنتال دارند و

ها نشان داده شده که تاثیر اوژنول بر  گزارش

ود بوده است. در اغلب استرپتوکوکهای دهانی محد

های انجام شده اثرات ضد میکروبی بیوسایدها بر  پژوهش

روی فرم پالنکتونی استرپتوکوکهای ویریدانس مورد 

در بررسی قرار گرفته است، حال آن شکل پالنکتونی 

بی اهمیت بالینی محدودی دارد و بدن ما در وزندگی میکر

مواجه است. بی وای بیوفیلم میکرهااغلب موارد با سلول

توجهی به این شکل زندگی سبب اختالل در روند بی

مهمترین یافته پژوهش  (17).گرددپیشگیری و درمان می

 کنونی این است که جهت ممانعت از رشد

 S. sanguinis  در حالت بیوفیلم کلرهگزیدین در غلظت  

g/100ml  2/0   ضروری 99و اوژنول دردرجه خلوص  %

است، ولی این ترکیبات بر روی سلولهای پالنکتونی به 

 اثربخش   %2/79 و g/100ml  14/0  ترتیب با غلظت

بوده اند. از سوی دیگر اغلب پژوهشهای پیشین بر روی 

و  (15و18-23)است. های کلکسیونی صورت گرفتهنمونه

های استرپتوکوک پژوهشهای معدودی بر روی سویه

با این وجود  (16و24-26).شده استویریدانس بالینی انجام 

پژوهشی که در آن اثربخشی این دو ترکیب بر روی 

سلولهای بیوفیلمی و پالنکتونی با منشاء بالینی مقایسه 

 شود، دیده نشده است. 

مقایسه اثرات ضد میکروبی ده  (16)حقیقی و همکارانش

 Streptococcus علیه  با کلرهگزیدین بر را گونه گیاهی

mutans ،Candida albicans  وAggregatibacter 

actinomycetemcomitans    مقایسه کردند و نشان دادند

که عصاره گیاهی تاثیر مناسبی بر باکتریهای مورد آزمایش 

یاقوتی  (16).در مقایسه با دهان شویه کلرهگزیدین دارد

 اثر دو دهانشویه تیمول و  (15)خراسانی و همکارانش

  S. sanguinisو  S. mutans علیه  کلرهگزیدین را بر

تهیه شده از کلکسیون میکروبی بررسی کردند که هر دو 

اثر  S. sanguinisدهانشویه در حذف باکتریها بخصوص 

 در مطالعات دیگری اثر اوژنول بر بیوفیلم .داشته اند

 C. albicans  مورد بررسی قرارگرفته است در این مطالعه

بر بیوفیلم مخمر موثر بوده   mg/l500  اوژنول با غلظت 

میکروبی اثر عوامل ضد  (24)همکاران حسینی و (27).است

جدا شده از  S. mutans بیوفیلم بر سلولهای پالنکتونی و

نمونه های بالینی را بررسی کردند و نتایج بررسی نشان 

از  g/100ml  2/0  داد برای ریشه کنی بیوفیلم غلظت

در مورد سلولهای پالنکتونی غلظت  کلرهگزیدین و

g/100ml  095/0 نتایج این تحقیق در  (24).مناسب است

بیوفیلم استرپتوکوکهای ویریدانس با نتایج مورد سلولهای 

تحقیق حاضر منطبق است، اما بر اساس نتایج این پژوهش 

برای حذف سلولهای پالنکتونی این باکتریها غلظت 

باالتری از کلرهگزیدین به نسبت پژوهشهای پیشین مورد 

 (19)و همکاران  Didryاست. همچنین مطالعاتی توسط  نیاز

در خصوص استفاده توام از ماده ضدعفونی کننده اوژنول 

و آنتی سپتیکهای تیمول و کارواکرول انجام شده که نشان 
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داد اوژنول به تنهایی و به صورت توام با این مواد 

کند. در خاصیت ضدعفونی کنندگی خود را حفظ می

 (28)مطالعاتی که توسط ابراهیمی کهریز سنگی و همکاران

کلرهگزیدین بر عفونتهای بیمارستانی انجام بر روی اثر 

 در کلرهگزیدین از استفاده که داد نشان  نتایجشد 

 در بیوفیلم تشکیل از تواند می (MIC) مناسب غلظتهای

 بیمارستانی عفونتهای عامل باکتریهای مختلف های گونه

 از کمتر که کلرهگزیدین از دوزهایی اما کند، جلوگیری

MIC  باشند. بیوفیلم تولید محرک توانندمی هستند 

باتوجه به اینکه تاکنون تحقیقی در مورد مقایسه اثر 

 اوژنول بر روی فرم پالنکتونی و بیوفیلم باکتریهای 

تحقیقات با دهانی صورت نگرفته، مقایسه نتایج حاصل 

سایر مطالعات انجام شده ، زیرا میسر نمی باشد دیگران

استرپتوکوکهای دهانی بوده فقط بر روی فرم پالنکتونی 

 .(9و9 -21).است

ای هرقتدر پژوهش حاضر اثر مهارکنندگی رشد  

درصد و  0,2مختلف دهان شویه پرکاربرد کلرهگزیدین 

اوژینول خالص که به طور گسترده در دندانپزشکی مورد 

 استفاده قرارمی گیرد، بر روی سلولهای بیوفیلم و

بررسی قرار گرفت. از مورد   S. sanguinisپالنکتونی 

نتایج حاصل از این مطالعه چنین بر می آید که دهان شویه 

و اوژنول در درجه  g/100ml  2/0 کلرهگزیدین درغلظت

 توانایی مهار رشد سلولهای بیوفیلم% 99 خلوص

 S. sanguinis  را دارند. در حالی که در سلولهای

    g/100mlپالنکتونی این باکتری کلرهگزیدین در غلظت

 توانایی مهار رشد دارد. %2/79 اوژنول در غلظت و 14/0

بیوتیک در درون بیوفیلم و نیز  به علت نفوذ کمتر آنتی

ماتریکس خارج سلولی،  متابولیکی و تغییرات ژنتیکی و

سلولهای بیوفیلم مقاومت بیشتری نسبت به مواد 

 (23).ضدمیکروبی در مقایسه با سلولهای پالنکتونی دارند

  نتیجه گیری

با توجه به نتایج به دست آمده، لزوم دقت در  

ترکیبات آنتی سپتیک برای واحدهای کنترل کیفی 

اوژنول در درجه  و g/100ml 2/0  غلظت کلرهگزیدین در

 % بسیار ضروری به نظر می رسد. اهمیت این99خلوص  

ا، معادل با غلظت این هنکته با توجه به اینکه این غلظت

ترکیبات در فراورده های تجاری است، بیشتر می شود. به 

احتمالی و بروز عبارت دیگر در صورت بروز یک جهش 

مقاومت در استرپتوکوکهای دهانی، ترکیبات تجاری 

کشندگی استرپتوکوکهای  ی برایحاوی غلظت کمتر

ویریدانس خواهد بود، که همانگونه که در باال گفته شد، 

تواند سبب بروز مقاومت بیشتر شود.  بنابراین پایش می

مجدد و دوره ای این ترکیبات ضدعفونی کننده از نظر 

کرد و درک میزان مقاومت برای جلوگیری از شیوع عمل

شود. انجام آزمایش و عفونت های پریودنتال توصیه می

ارزیابی اثر در شرایط بالینی می تواند سبب کارآمدی 

 فراتر نتایج پژوهش کنونی بشود.

 و قدردانی تشکر 

خانمها فائزه الماسی، فهیمه محمدنیا و از  نویسندگان

 شایانی در پیشبرد این مطالعه  لیال پرویزی که نقش

 داشته اند، تقدیر و تشکر می کنند. 

. 
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