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 چکیده

از باکتری ها می باشد. پالک یا بیوفیلم دندانی به مجموعه ای طیف گسترده ای  برای رشد و کلونیزاسیون یمطلوبدهانی محیط  حفره مقدمه:

  توربید گیاه بررسی اثر ضدمیکروبی ،این مطالعههدف از که بر روی سطح دندان یافت می شوند.  می شوداطالق متنوع از باکتری ها 

Daphne Oleoides بودهای جدا شده از پالک دندانی روی باکتری. 

، شناسایی باکتری ها توسط موجود در نمونه هاجداسازی باکتری های ، دندانیهای پس از جمع آوری پالک  ،این مطالعه مقطعی روش ها: مواد و

در فصل های  D.Oleoidesبرگ و ساقه گیاه صورت گرفت. ( Polymerase Chain Reactionواکنش زنجیره پلیمراز ) تست های بیوشیمیایی و

گیری کالسیک استخراج شد. سپس اثرات این گیاه با روش عصاره و هیدروالکلی الکلی ،. عصاره آبیشدرویش جمع آوری و در سایه خشک 

مون آز بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده ازمورد و حداقل غلظت مهار کنندگی دیسک  بی آن با روش انتشارضد میکرو

 .(=05/0) انجام شد Dunnوالیس و -کروسکال

حضور باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، سودوموناس  جمع آوری شده، پالک های دندانی در :يافته ها

 عصاره الکلی بیشترین فعالیت ضدمیکروبی خود را علیه باکتری استرپتوکوکوس موتانس رسید.استرپتوکوکوس موتانس به اثبات و  آئروجینوزا
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Introduction: Oral cavity a favorable environment for the growth and colonization of a wide range of bacteria. Plaques or 

dental biofilms are a wide variety of bacteria found on a tooth surface. The aim of the present study is to investigate the 

antibacterial effect of Daphne Oleoides on bacteria isolated from dental plaque. 

Materials and Methods: In this cross-sectional study, after the collection of dental plaques and isolation of bacteria, bacteria 

were identified using biochemical tests and Polymerase chain reaction (PCR).  Leaves and stems of D. oleoides were collected 

in the growing season and dried in shadows. The aqueous, alcoholic and hydroalcoholic extracts of D. oleoides were withdrawn 

using the classical extraction method. Thereafter, its antimicrobial effects on bacteria isolated from dental plaque were 

examined using the disk diffusion method and minimum inhibitory concentration (MIC). Data were analyzed using Turkey’s 

and Anova test (P<0.05).  
Results: The obtained results of the present study confirmed the presence of Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus mutans in the collected dental plaques. The alcoholic extract 

demonstrated its highest antimicrobial activity against S. mutans with 20.55±1.05 mm inhibition zone and a Minimum lethal 

concentration (MLC) of 0.19 mg/ml. On the other hand, the lowest antimicrobial activity of the alcoholic extract was reported 

to be against S. epidermidis with 7.4±0.5 mm inhibition zone and MLC 12.5 mg/ml.  

Conclusion: The results of the current study indicated that the alcoholic extract of D. oleoides is able to withdraw antibacterial 

compounds on the bacteria which are responsible for oral infections.  
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کمترین توان  نشان داد. از سوییمیلی گرم بر میلی لیتر  19/0 کمترین غلظت کشندگی میلی متر و 55/20±05/1با قطر هاله عدم رشد 

 میلی گرم بر  5/12میلی متر و غلظت  4/7±5/0علیه باکتری استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس با قطر هاله عدم رشد  عصاره الکلیضدمیکروبی 

 (.>05/0P) نشان داده شد میلی لیتر

ضد باکتری های  بر باکتریایی آنتی ترکیبات استخراج توانایی D.Oleoidesگیاه  عصاره الکلی که داد نشان حاضر تحقیق نتایج نتیجه گیری:

 را دارد.  ایجاد کننده عفونت های دهانی

 گیاه توربید، حداقل غلظت مهار کنندگی ،پالک های دندانی کلمات کلیدی:
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 مقدمه

دهانی محیط مناسبی برای رشد و کلونیزاسیون  حفره

م یا بیوفیلاز باکتری ها می باشد. پالک طیف وسیعی 

اشاره به مجموعه ای متنوع از باکتری ها دارد که  ،دندانی

اگر پالک دندانی به  شوند. بر روی سطح دندان یافت می

طور کامل برداشته نشود پوسیدگی دندان رخ خواهد 

پوسیدگی دندانی ناشی از تخریب ساختارهای  (1و2).داد

دندانی توسط اسید تولید شده از سوخت و ساز 

زی موجود در کربوهیدارت ها توسط باکتری های بی هوا

ساکنین اولیه پالک دندانی از  (3).پالک دندانی می باشد

 باکتری های هوازی  ،جمله استافیلوکوکوس ارئوس

هش پتانسیل می باشند که با مصرف اکسیژن و کا

 شرایط مساعد را برای رشد  اکسیداسیون و احیاء

امروزه مقاومت  (4).یندباکتری های بی هوازی فراهم می نما

عظل ها به صورت یک مبیوتیکنسبت به آنتی باکتریایی

درآمده است. از عفونی  یهاجهانی در امر درمان بیماری

لت به ع این جهت در سالیان اخیر استفاده از گیاهان دارویی

مشکل  (5).عوارض کمتر آنها مورد توجه قرار گرفته است

ها به دالیل مختلف از جمله مصرف بیوتیکمقاومت به آنتی

 مقاومت  .آنها اتفاق می افتد بی رویه و نامناسب

شود بلکه آنتی بیوتیکی نه تنها باعث افزایش مرگ و میر می

د. وشهای جدید می بیوتیکآنتیتالش برای ساخت موجب 

که مشکل این نوع آنتی بیوتیک های جدید هزینه بسیار 

 دارویی گیاهان مفید اثرات به توجه با (6و7).آنهاست یباال

 و بودن دسترس در به توجه با و ها بیماری درمان در

 گیاهان از استفاده انسان، ایمنی سیستم با آنها بیشتر سازگاری

 از ناشی جانبی عوارض با مقابله در ها آن مؤثره مواد و

 از ایران (8و9).است افزایش به رو شیمیایی داروهای مصرف

 گیاهان رشد زمینه و جغرافیایی موقعیت هوا، و آب لحاظ

 (10).گرددمی محسوب جهان مناطق بهترین از یکی دارویی

 50 دارای که است تیمیالسه خانواده به متعلق دافنه هایگونه

 معموالً ایبوته گیاه این باشد.می گونه 500 حدود در و تیره

 جنوبی نواحی در ویژه به و استوایی و گرم هوای و آب در

 جزایر و جنوبی آمریکای در کمتر میزان به مدیترانه و آفریقا،

 گونه 7 و تیره 5 و ایران پاکستاندر  .رویدمی آرام اقیانوس

که  ندنشان داده امطالعات متعددی  (11).دارد وجود از آن

( به Daphne genkwaو  Daphne oleoides) های دافنهگونه

ها، یعی مانند کومارینبعنوان تولیدکننده های محصوالت ط

شوند. یها شناخته ملیگنان، تریترپنوئیدهاو کومارینولیگانان

در طب به خوبی شناخته شده اند و در دافنه گیاهان گونه 

و پوسیدگی و طب سنتی برای درمان زخم معده، رماتیسم 

در بین  (21و13).شودگنوره آ و سرطان استفاده می درد دندان،

اثرات درمانی  دارای  D.Oleoidesگونه ،گونه های دافنه

با توجه به اینکه تاکنون بر روی اثر  (13).فراوانی می باشد

ان و های دهضدباکتریایی عصاره این گیاه بر روی باکتری

تی اباکتری های جدا شده از عفونت های بیمارستانی تحقیق

بنابراین بررسی اثر ، جامع و کامل انجام نشده است

ینده آ باکتریایی این گیاه ضرورت دارد تا شاید بتوان درضد
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جایگزین و یا مکمل داروهای سنتتیک و  به عنواناز آن 

 های شیمیایی استفاده نمود.دهان شویه

 مواد و روش ها

در این مطالعه مقطعی، نمونه های پالک دندانی از 

ری جمع آوبروجرد مراجعین به کلینیک های دندان پزشکی 

میلی لیتر  2شد. نمونه ها بالفاصله در لوله های حاوی 

و به آزمایشگاه  هداده شد فسفات بافر سالین قرار

 .ندمنتقل شد دانشگاه آزاد بروجرد میکروبیولوژی

کلیه نمونه ها پس از هموژن شدن، بر روی محیط آگار 

پلیت ها در  .کشت داده شدند، خون دار و مک کانکی آگار

ساعت در  48تا  24درجه سانتی گراد به مدت  37دمای 

شرایط هوازی و بی هوازی )داخل جار بی هوازی( انکوبه 

کلنی های مشکوک رشد کرده بر روی  تأییدشدند. به منظور 

محیط های کشت مورد نظر، الم میکروسکوپی تهیه و رنگ 

رم ی و گبر روی باکتری های گرم منف آمیزی گرم انجام شد.

تست های بیوشیمیایی کاتاالز، اکسیداز و مثبت جدا شده 

تخمیر قندهای مانوز، سوربیتول، سالیسین، هالوز، الکتوز و 

مانیتول، بررسی الگوی همولیز در محیط آگار خون دار و 

تخمیر انجام و باکتری تعیین هویت  -تست اکسیداسیون

 (14).گردید

های دندانی که شامل ژنوم سویه های جدا شده از پالک 

باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس 

اپیدرمیدیس، استرپتوکوکوس موتانس، و سودوموناس 

ساعته این باکتری ها و  24آئروژینوزا بود، از کشت های 

( Bioflux Japanطبق دستورالعمل شرکت  سازنده کیّت )

 -20استخراج شده در فریزر  DNAسپس  .استخراج گردید

 هویت  تأییدجه سیلسیوس ذخیره گردید. برای در

باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس 

اپیدرمیدیس، استرپتوکوکوس موتانس، و سودوموناس 

 las Iو  nuc، gseA، gtfآئروژینوزا به ترتیب ژن های 

میکرولیتر  PCR، 2شناسایی شدند. برای انجام واکنش 

DNA  میکرولیتر از مخلوط واکنش  18استخراج شده به

PCR (Master Mix  اضافه گردید. به آمپلیکون. شرکت )

از پرایمرهای  las Iو  nuc، gseA، gtfB های منظور تکثیر ژن

 .استفاده شد 1جدول 

 

 

 

 پرایمرهای مورد استفاده در این مطالعه : 1جدول 

 دمای ذوب توالی پرایمر ژن ها باکتری مورد مطالعه

 سانتی گراد

 اندازه

 جفت باز

 رفرانس

 nuc F AGCCAAGCCTTGACGAACTAAAGC 55 279 15 استافیلوکوکوس اورئوس
R GCGATTGATGGTGATACGGTT 

 gse A F ATGAAAAAGAGATTTTTATCT 50 503 16 استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس
R GTTTGGTGACACTCTTAAG 

 gtf B F ACTACACTTTCGGGTGGCTTGG 58 517 17 استرپتوکوکوس موتانس
R CAGTATAAGCGCCAGTTTCAT C 

 opr L F ATGGAAATGCTGAAATTCGGC 57 504 18 سودوموناس آئروژینوزا
R CTTCTTCAGCTCGACGCGACG 
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 گیاه مورد مطالعهجمع آوری 

مراتع استان لرستان در  از D.Oleoidesبرگ و ساقه گیاه 

نام علمی  یدأیشد. پس از ت آوری جمع رویش های فصل

 ،لرستان دانشکده داروسازیآزمایشگاه فارماکوگنوزی  در

تعلق گرفت. پس از  54گیاهان شماره هرباریومی به این 

 .D.Oleoides Schreb) تأیید علمی و تشخیص گونه

oleoides خانواده ءجز Thymelaeaceae) برگ و  ،مورد نظر

ا در هپوست ساقه این گیاه بعد از برطرف نمودن ناخالصی

ور نپهن و به دور از تابش مستقیم  ،معرض هوا و در سایه

 (1تصویر ). خورشید خشک و نگهداری شد

 تهیه عصاره های آبی و الکلی و هیدروالکلی 

گرم پودر وزن شد،  1ابتدا به میزان  ،گیریجهت عصاره

بین گیاه و حالل بوده است.  10به  1که این میزان نسبت 

ت به نسبهای اتانول مطلق و آب و هیدروالکل )سپس حالل

 10( به مقدار سی آب مقطرسی 30سی اتانول و سی 70

 10سی به هر کدام از پودرها اضافه شد. سپس به مدت سی

 14داده شد و پس از آن به مدت قرار  ساعت روی شیکر

ساعت در دمای یخچال قرار داده شد و بعد از خارج کردن 

 1آنها از یخچال با استفاده از کاغذ صافی واتمن شماره 

تفاله و ناخالصی گیاه گرفته شد و پس از آن با استفاده از 

به ظروف شیشه ی انتقال داده  فیلتر سرسرنگی مجدداً

 در های حاصل عصاره حالل، حذف منظور به (19).شد

 قرار گرفتند. خأل در تقطیر عملیات تحت روتاری دستگاه

 مختلف روش های از حاصل عصاره در موجود حالل

 در چرخشی تبخیر و خأل در دستگاه تبخیر توسط استخراج

 و بالن اولیه وزن محاسبه با گردید. خشک خأل تحت آون

 مقدار ،بود مانده بر جای خشک ماده حاوی که آن نهایی وزن

 محاسبه استخراج مرحله در شده استخراج خشک ماده کل

 بیان خشک( نمونه گرم صد به گرم) صورت درصد به و شد

 . گردید

 آماده سازی باکتری ها برای کشت 

از سوش های میکروبی ایزوله شده از پالک های 

بعد از رشد باکتری ها بر روی  .کشت داده شددندانی، 

یک لوپ از کلونی باکتری به یک  ،محیط مولر هینتون آگار

( انتقال Brain Heart infusion broth)  BHI broth میلی لیتر

ساعت انکوبه  24درجه سیلیسیوس به مدت  37و در دمای 

. همچنین غلظت سوسپانسیون میکروبی با کدورت شد

باکتری در هر  (5/1×810رلند )مک فا 5/0معادل استاندارد 

 (19).تهیه شد BHI brothلیتر در محیط میلی

 

 

 
()کوه های روستای قلعه نصیر استان لرستان D.Oleoides های گرفته شده از برگ و ساقه گیاه نمونه:  1 تصویر
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 Daphne Oleoides بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره  

  رقت در آگاربه روش انتشار ديسک و 

 5/0سوسپانسیون میکروبی با کدورت معادل استاندارد 

لیتر در محیط باکتری در هر میلی (5/1×810مک فارلند )

BHI broth  ی روبر تهیه شد. سپس از این سوسپانسیون

کشت داده شد.  Mueller Hinton Agar (MHA)محیط 

دیسک های آماده شده از غلظت های مختلف با رعایت 

شرایط آنتی بیوگرام بر روی محیط قرار داده شدند. از 

)دی متیل  دی متیل سولفوکساید دیسک های حاوی

 ه عنوان کنترل منفی و از دیسک های ب سولفوکساید(

 30، ونکومایسین میکروگرمی 10)پنی سیلین  آنتی بیوتیکی

به عنوان کنترل میکروگرمی (  10میکروگرمی، جنتا مایسین 

درجه  37ساعت در دمای   24ها مثبت استفاده گردید. پلیت

 انکوبه گردیدند و بعد از آن خواص ضدباکتریایی 

 (19).مورد ارزیابی قرار گرفتند های برگ و ساقه گیاه عصاره

به  D.Oleoides میکروبی عصاره بررسی فعالیت ضد

 Minimal Inhibitory) حداقل غلظت مهاری روش

Concentration )MIC 

به روش رقت  مهارکنندگی غلظت حداقل تعیین آزمون

. از سوسپانسیون گرفت صورتمایع )میکرو براث دایلوشن( 

نیم مک فارلند تهیه شده از کشت یک شبه ی 

میکروارگانیسم ها، رقت های یک دهم و سپس یک صدم 

میکروارگانیسم در هر میلی  610تهیه گردید تا تعداد تقریبی 

تا  10لیتر از سوسپانسیون ایجاد شود. از رقت های متوالی 

 ه ها کهمیلی گرم در هر میلی لیتر هر یک از عصار 0195/0

 1لیتر به چاهک های شماره میکرو 200تهیه شده بود،  قبالً

ای استریل منتقل شد. در  خانه 96 پلیت یک میکرو 10 تا

میکرولیتر از سوسپانسیون میکروبی اضافه شد  20هر پلیت، 

درجه سانتی  37و در نهایت همه ی پلیت ها به انکوباتور 

بررسی  MICساعت برای تعیین  24گراد منتقل و پس از 

گردیدند. آزمون به صورت سه بار تکرار انجام شد. برای 

تری فنیل  mg/ml 5عصاره ها، از محلول  MICتعیین 

پس از اضافه نمودن رنگ تترازولیوم کلراید استفاده شد. 

ها به مدت یک ساعت در انکوباتور قرار تترازولیوم، پلیت

 ر خارجها از انکوباتو. پس از یک ساعت پلیتداده شدند

 بود،ها ایجاد شده هایی که رنگ قرمز در آن. خانهگردید

ها باکتری رشد کرده است و که در این خانه بود نشانه آن

انه نش مانده بودند،هایی که به رنگ سبز یا زرد باقی خانه

 چاهک .بودها رشد نکرده که باکتری در این خانه بودآن 

شاهد مثبت شامل محیط کشت و سوسپانسیون باکتری و 

 (19و20).بوداهد منفی حاوی محیط کشت و عصاره ش چاهک

آزمون های کروسکال  20با ویرایش   SPSSاز نرم افزار 

برای آنالیز داده های بدست آمده استفاده  Dunnوالیس و 

 شد.

 يافته ها

از بین پالک های دندانی جمع آوری شده، براساس 

حضور باکتریهای استافیلوکوکوس  PCRنتیجه ی آزمایش 

اورئوس، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، استرپتوکوکوس 

 (2تصویر ) شد. تأییدا وزسودوموناس آئروژینموتانس، 
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 کنترل منفی،  1ی برای باکتری های مورد مطالعه: چاهک شماره تأییدژن های   PCRژل الکتروفورز محصوالت  : 2تصویر 

 تأییدبرای  gse Aژن  PCRمحصول  3استافیلوکوکوس اورئوس ، چاهک شماره  تأییدبرای  nucژن  PCRمحصول  2چاهک شماره 

  PCRمحصول  5سودوموناس آئروژینوزا، چاهک شماره  تأییدبرای   opr Lژن PCRمحصول  4، چاهک شماره استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس

 DNA ،100 bp، مارکر Mاسترپتوکوکوس موتانس، چاهک  تأییدبرای    gtf Bژن

 

 

 

اه برای گی دیفیوژن نتایج بدست آمده در روش دیسک

D.Oleoides عصاره  .شرح داده شده است 2 و 3 در جدول

بیشترین قطر هاله عدم رشد را در  D.Oleoidesالکلی گیاه 

که در این میان بیشترین قطر هاله عدم  ،باکتری ایجاد نمود

رشد تشکیل شده مربوط به باکتری استرپتوکوکوس موتانس 

عصاره آبی هیچ گونه هاله عدم در  د.بو 05/1±55/20

 بیشترین حساسیت را الکلیتشکیل نداد. عصاره  یرشد

گرم میلی 19/0تانس در غلظت )باکتری استرپتوکوکوس مو

وس و کمترین حساسیت را باکتری استافیلوکوک (لیترمیلیبر

از خود  (لیترگرم بر میلیمیلی 5/12اورئوس در غلظت )

نشان دادند. عصاره هیدروالکلی بیشترین حساسیت را 

گرم بر میلی 25/6) توکوکوس موتانسباکتری استرپ

وکوس باکتری استافیلوککمترین حساسیت را  و (لیترمیلی

 5/12ئوس و سودوموناس آئروجینوزا در غلظت )ورا

 از خود نشان دادند. عصاره آبی نسبت (لیترگرم بر میلیمیلی

ها از خود خاصیت میکروبی نشان نداد یک از باکتریبه هیچ

 جدول) .ها توانستند رشد کنندامی غلظتها در تمو باکتری

(3تصویر و  4
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 D.Oleoidesنتایج رقت های مختلف عصاره های الکلی  : 2جدول 
 میانگین و انحراف معیار هاله عدم رشد )میلی گرم/میلی لیتر( رقت های عصاره

 عصاره آبی برگ عصاره الکلی برگ عصاره الکلی ساقه

 D C B A D C B A D C B A 

100 25/1±25/8  41/0±6/9  9/3±5/5  4/1±9/8  35/1±35/10  0 5/0±4/7  5/0±5/7  0 0 0 0 

50 24/1±25/11  6/1±62/10  05/0±15/11  45/1±95/11  2±14  1/1±4/6  7/2±8/3  81/0±13  0 0 0 0 

25 15/1±25/13  60/0±9/12  44/0±05/15  32/0±67/13  95/0±75/15  2/2±7/9  4/0±5/9  5/0±5/14  0 0 0 0 

5/12 19/0±8/14  9/1±8/14  55/0±15/16  87/0±87/14  8/0±7/18  7/2±2/12  35/0±12  4/0±6/15  0 0 0 0 

25/6 90/0±9/17  62/0±3/17  25/1±25/18  5/0±3/18  05/1±55/20  2±14  04/0±05/14  3/0±5/17  0 0 0 0 

 کنترل

 مثبت

6/17±47/0 0 0 پنی سیلین  47/0±6/17  0 0 47/0±6/17  47/0±6/17    47/0±6/17  47/0±6/17  

1/25±09/0 0 جنتامایسین  0 0 0 09/0±1/25  0 0  09/0±1/25  0 0 

2/14±08/0 ونکومایسین  0 0 0 08/0±2/14  0 0 0 08/0±2/14  0 0 0 

کنترل منفی 

(DMSO) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A: استافیلوکوکوس اورئوس    B: استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس    C:  آئروجینوزاسودوموناس     D: استرپتوکوکوس موتانس    

DMSO: Dimethyl Sulfoxide 

 

 

 D.Oleoidesنتایج رقت های مختلف عصاره های هیدروالکلی  : 3جدول 
 میانگین و انحراف معیار هاله عدم رشد )میلی گرم/میلی لیتر( رقت های عصاره

 برگعصاره آبی  عصاره هیدرو الکلی برگ عصاره هیدروالکلی ساقه

 D C B A D C B A D C B A 

100 05/1±65/7 04/0±75/9 2/0±8/7 9/0±6/7 25/1±75/8 7/3±33/5 9/2±1/4 16/2±16/7 0 0 0 0 

50 6/2±6/10 4/0±6/11 1/2±87/11 1±2/12 75/1±25/11 36/0±96/8 51/3±96/4 35/0±65/11 0 0 0 0 

25 05/3±05/13 30/0±4/14 35/0±85/15 09/0±1/14 62/0±37/14 54/0±55/10 7/2±7/9 20/0±2/13 0 0 0 0 

5/12 9/2±9/15 65/0±15/16 39/0±6/17 10/0±9/16 45/1±95/16 25/0±25/14 75/0±75/13 19/0±3/15 0 0 0 0 

25/6 87/2±87/16 25/0±75/17 64/1±33/14 37/0±12/18 75/0±25/18 5/0±5/16 25/0±75/16 64/0±85/16 0 0 0 0 

 کنترل

 مثبت

سیلینپنی   0 0 47/0±6/17 47/0±6/17 0 0 47/0±6/17 47/0±6/17   47/0±6/17 47/0±6/17  

 0 0 6/17±47/0  0 0 1/25±09/0 0 0 0 1/25±09/0 0 جنتامایسین

 0 0 0 1/25±09/0 0 0 0 2/14±08/0 0 0 0 2/14±08/0 ونکومایسین

کنترل منفی 

(DMSO) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A: استافیلوکوکوس اورئوس    B: استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس    C: سودوموناس آئروجینوزا    D: استرپتوکوکوس موتانس    

DMSO: Dimethyl Sulfoxide 
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 آبی سویه های مورد مطالعه در بهار و تابستان و ، هیدروالکلیداقل غلظت مهاری عصاره های الکلینتایج ح : 4جدول 

 حداقل غلظت مهاری )میلی گرم/میلی لیتر( عصاره         شده نمونه های جمع آوری

استرپتوکوکوس 

 موتانس

سودوموناس 

 آئروجینوزا

استافیلوکوکوس 

 اپیدرمیدیس

استافیلوکوکوس 

 اورئوس

56/1 عصاره الکلی برگ در فصل بهار  25/6  12/3  5/12  

25/6 عصاره هیدروالکلی  5/12  25/6  5/12  

 100 100 100 100 عصاره آبی

56/1 عصاره الکلی ساقه در فصل بهار  25/6  12/3  5/12  

25/6 عصاره هیدروالکلی  5/12  25/6  5/12  

 100 100 100 100 عصاره آبی

19/0 عصاره الکلی برگ و ساقه در فصل بهار  5/12  12/3  25/6  

25/6 عصاره هیدروالکلی  5/12  25/6  5/12  

 100 100 100 100 عصاره آبی

56/1 عصاره الکلی فصل تابستانبرگ در   25/6  12/3  25/6  

5/12 عصاره هیدروالکلی  5/12  25/6  5/12  

 100 100 100 100 عصاره آبی

56/1 عصاره الکلی ساقه در فصل تابستان  25/6  12/3  25/6  

5/12 عصاره هیدروالکلی  5/12  25/6  5/12  

 100 100 100 100 عصاره آبی

56/1 عصاره الکلی تانتابسبرگ و ساقه در فصل   25/6  12/3  25/6  

5/12 عصاره هیدروالکلی  5/12  25/6  5/12  

 100 100 100 100 عصاره آبی

 

 

 

 
 روی سویه های مورد مطالعه بر D.Oleoidesرقت های مختلف عصاره گیاه  تأثیرنتایج  : 3 تصویر

 فصل بهار( در D. Oleoides( )عصاره الکلی ساقه ATCC10205الف: سودوموناس آئروجینوزا )

 فصل بهار( در D. Oleoides( )عصاره الکلی برگ ATCC 10672ب: استرپتوکوکوس موتانس )

 فصل تابستان( در D. Oleoides( )عصاره الکلی ساقه ATCC 10672ج: استرپتوکوکوس موتانس )

 فصل بهار( در D. Oleoides( )عصاره الکلی برگ ATCC12228ت: استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس )

 فصل تابستان( در D. Oleoides( )عصاره الکلی برگ ATCC 10672ث: استرپتوکوکوس موتانس )

 فصل بهار( در D. Oleoides( )عصاره الکلی برگ ATCC 10690چ: استافیلوکوکوس اورئوس )
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نشان داد که با افرایش غلظت  ها نتایج شمارش باکتری

کشتن  میزان D.Oleoidesعصاره الکلی و هیدروالکلی گیاه 

رگ بطوریکه عصاره الکلی ب ،باکتری ها نیز افزایش پیدا کرد

Oleoides.D 10 در فصل بهار و تابستان به ترتیبlog 4  و 

10log 8/3 درا کاهش دا استرپتوکوکوس موتانس باکتری 

 (.4تصویر )
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 D.Oleoidesدر غلظت های مختلف عصاره الکلی و هیدروالکلی   (Colony-forming unit /mlنتایج شمارش باکتری ها ) : 4 تصویر

 استرپتوکوکوس موتانسبر ی برگ )فصل رویش بهار( لهیدروالک عصاره الکلی و تأثیرالف: 

 موتانس استرپتوکوکوسبر ( بهار برگ )فصل رویشهیدروالکی  عصاره الکلی و تأثیرب: 

 استافیلوکوکوس اورئوسبر هیدروالکی برگ )فصل رویش بهار(  عصاره الکلی و تأثیرپ: 

 استافیلوکوکوس اورئوسبر هیدروالکی برگ )فصل رویش تابستان(  عصاره الکلی و تأثیرت: 

 استافیلوکوکوس اپیدرمیدیسبر هیدروالکی برگ )فصل رویش بهار(  عصاره الکلی و تأثیرث: 

 استافیلوکوکوس اپیدرمیدیسبر هیدروالکی برگ )فصل رویش تابستان(  عصاره الکلی و تأثیرج: 

 سودوموناس آئروجینوزابر هیدروالکلی برگ )فصل رویش بهار(  عصاره الکلی و تأثیرچ: 

 سودوموناس آئروجینوزابر هیدروالکلی برگ )فصل رویش تابستان(  عصاره الکلی و تأثیرح: 

 

 ین بنشان داد که  Dunnنتایج آنالیز آماری با تست 

 ،گروه های تیمار شده با عصاره الکلی و هیدروالکلی برگ

نسبت به گروه تیمار شده با عصاره الکلی و هیدروالکلی 

. همچینین این تفاوت وجود داشتداری تفاوت معنا ،ساقه

 .(5)جدول  دار در آنالیز بین گروهی هم مشاهده شدمعنا

 بحث
ه یژوها به ری بیماهان دارویی در درمان گیااستفاده از 

رشدی به رو ند روخیر ی اهال سادر عفونی ی هابیماری

داشته است. همچنین به دلیل داشتن عوارض کمتر در 

ی نظر اقابل مالحظه ر شیمیایی بطوی هامقایسه با دارو

با وزه مرا (21).پژوهشگران را به خود جلب کرده است

چشمگیر ت تحوالو لی آشیمی در  دست آمدهبی هاپیشرفت

ت ترکیبان تعیین ساختماو تخلیص اج، ستخری اهادر روش

روز منابع گیاهی از حاصل ی هان، ارزش داروطبیعی گیاها

ود حاضر حدل حادر که طوری به ه تر شدرشکاروز آبه 

مریکا د در آیی موجوی داروهاآوردهفراز تا نیمی م یک سو

(22).ستندگیاهی هء منشادارای 

 

 

 بر حسب گروه ها هاله عدم رشد میانگین و انحراف معیار : 5جدول 

 

 کروسکال والیس نتیجه آزمون میانگین انحراف معیار گروه هانام  گروه ها

P-value 

 025/0 75/20 272/4 تیمار شده با عصاره الکلی )برگ( 1

 75/17 252/5 تیمار شده با عصاره هیدروالکلی )برگ( 2

 0 0 )برگ( تیمار شده با عصاره آبی 3

 046/0 375/18 3/3 تیمار شده با عصاره الکلی ) ساقه( 1

 308/17 69/2 تیمار شده با عصاره هیدروالکلی ) ساقه( 2

 0 0 )ساقه( تیمار شده با عصاره آبی 3
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به اهی گیره های بی عصاومیکرضداص خوری از بسیا

و فنولی ت ترکیبا، هاهمانند تاننادی مووجود علت 

مختلف ی قسمت هاکه در  می باشد ها آن ترکیباتی نظیر

د جووپوست ل و نها، هانهاجوگ، بر، یشهرنظیر ن گیاها

فعالیت ضدمیکروبی گیاهان به شرایط محیطی که گیاه  .دارد

گیری، روش عصارهنوع حالل و روش  ،رویددر آن می

های های ضدمیکروبی و میکروارگانیسم بررسی فعالیت

مورد مطالعه بستگی دارد. ویژگی یک حالل خوب شامل 

سهولت تبخیر در دمای کم و ناتوانی در ایجاد  ،سمیت کم

مطالعات  (32).کمپلکس با ترکیبات و تفکیک آن است

را به اثبات  Daphneباکتریایی گونه های مختلفی اثر ضد

 و نیا جاوید مطالعهرسانده اند. از این مطالعات می توان 

 عصاره ضدباکتریایی فعالیت که ،را نام برد (24)همکاران

( D.Mucronata) خوشک گیاه برگ و ساقه ریشه، اتانولی

 کلی، اشریشیا لیس،سوبت باسیلوس های باکتری علیه

 را اورئوس استافیلوکوکوس و آئروژینوزا سودوموناس

 مقایسه در ریشه عصاره گروه، این نتایج طبق د.کردن گزارش

 های باکتری روی قویتری اثر دارای دیگر های عصاره با

 ت.اس بوده سوبتیلیس باسیلوس و اورئوس استافیلوکوکوس

 ولی بوده استاندارد های باکتری روی بر مطالعه این نتایج

 شده جدا کلینیک از که یهای باکتری روی بر حاضر مطالعه

 دلیل به تواند می نتایج اختالف لذا است. گرفته انجام ،نیز

 ترکیبات نوع در اختالف نیز و باکتریایی های گونه نوع

 دیگر مطالعه در (8).باشد آزمایش مورد گیاهان در موجود

 عصاره باکتریایی ضد اثر ،(8)همکاران و Tayob توسط

 Daphne Oleofolia) گینه سیاه گیاه ساقه و برگ گل، اتانولی

Lam )و باسیلوس کلی، اشریشیا های باکتری علیه 

 عصاره مطالعه، این نتایج براساس شد. بررسی سودوموناس

 رویبر  ترتیب بهرا  مقاومت و حساسیت بیشترین گل

 تحقیق در نشان داد. کلی اشریشیا و باسیلوس های باکتری

 روی بر توربید گیاه هیدروالکلی و الکلی عصاره نیز حاضر

 بسیار بازدارندگی اثر ،مورد مطالعه مختلف های باکتری

 بر گیاه آبی عصاره بازدارندگی میزان اما ،داد نشان خوبی

 به تواند می اختالف این هک بود، کمتر باکتریها رشد روی

 گیاه جنس دو در مختلف موثره ترکیبات نوع در تفاوت دلیل

 (42).باشد

استرپتوکوکوس موتانس ، مطالعهنتایج این بر اساس 

 سه بارا در مقای توربیدگیاه حساسیت نسبت به باالترین 

به  ،(19)شیرزادی و همکارانداد. ها نشان سایر باکتری

کلی هیدروال، فعالیت ضد میکروبی عصاره های آبیارزیابی 

باکتری های  علیه Daphne Mucronataو الکلی برگ و ساقه 

ن داد نشاپرداختند. نتایج آنها  دهان ایجاد کننده عفونت های

 بیشترین خاصیت ضد میکروبی مربوط به عصاره الکلیکه 

در بین باکتری های مورد بود.  (D.Mucronataگیاه خوشک )

سیت بیشترین حسادارای استرپتوکوکوس موتانس  ،مطالعه

 (19).بود( .MucronataDالکی گیاه )نسبت به عصاره 

روی  (25)و همکاران Manojlovicدر آزمایشاتی که 

  8 و 7انجام دادند، ترکیب D.Cneorum عصاره متانولی 

دی هیدروکسی کومارین که یکی از متابولیت های ثانویه 

می نامیدند،  Daphnetinاین گیاه است و در گذشته آن را 

خاصیت ضد میکروبی  دارایجدا و  ،از عصاره متانولی برگ

خوانی ایش مورد مطالعه ما همکه با آزم شناخته شده بود

ندارد. با توجه به نتایج بدست آمده، برخی از تفاوت ها را 

می توان به دلیل نحوه عصاره گیری، نحوه انجام آزمایش، 

  .نوع و گونه گیاهان و حتی رویشگاه طبیعی آنها دانست

باکتریایی گیاه ، اثرات ضد(26)خسروی و همکاران

Daphne gnidium L  را ارزیابی کردند. نتایج آنها نشان داد

 Daphne ساقه گیاهعصاره گذاری را تأثیربیشترین که  

gnidium L  دارد که مشابه نتایج ها بر روی میکروارگانیسم

 7کومارین و  D.Gnidium L. ،4در ساقه این مطالعه بود. 
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فنه اتوان فعالیت ضدباکتری دفالونوئید وجود دارد که می

 . ن ترکیبات نسبت دادرا به ای

فعالیت  (27)و همکاران Cottigliمطالعه  ،در همین راستا

را به دلیل ترکیباتی  Daphne ginidiumمیکروبیال ساقه آنتی

همچنین این  دانسته اند.ها و فالونوئیدها همچون کومارین

دارای  Daphne ginidiumکه برگ گیاه  دادنشان  همطالع

ارای جنس دافنه د .باشدترکیبات فالونوئیدی و فنولی می

تر یشباشد که بهای ثانویه میتعداد زیادی از انواع متابولیت

ها و انلیگن ،فالونوئیدها، این ترکیبات مربوط به کومارین

های برگ و ساقه این گیاه قسمت دراستروئیدها است که 

 (28)و همکاران riTiwaمطالعه  بر اساس باشد.میموجود 

های لوجود پلی فنو ،های اتانولیعلت فعالیت بیشتر عصاره

دیواره  گذاری بیشتر درتأثیرباشد که منجر به تولید شده می

 در حالی کهشوند. سلولی و حل شدن ذرات غیر قطبی می

 .الکلی و عصاره آبی فعالیت کمتری دارند -عصاره آبی

خاصیت ضدمیکروبی های آلی که حاللاست مشخص شده 

ه های آبی بکنند و فعالیت کم عصارهشتری را اعمال مییب

د. در باشعلت غلظت کم ترکیبات فنولی محلول در آب می

های مختلف گیاه )برگ، ساقه، مخلوط( مقایسه بین قسمت

مخلوط برگ و ساقه بهار  ،در دو فصل بهار و تابستان

 شار دیسک برگدهد. در روش انتعملکرد بهتری را نشان می

 گذاری را داشته است که می توان گفتتأثیربهار بیشترین 

که در فصل بهار ترکیبات رزینی موجود  است به این علت

 یابد.  گیاهان افزایش می در

  گیری نتیجه

 مختلف های که قسمتنشان داد یافته های این مطالعه 

 دارای اثرات ضد میکروبی بر علیه  D.Oleoidesگیاه 

نی در شرایط باکتری های ایجاد کننده عفونت های دندا

ن ای اهمیتبنابراین، با توجه به  آزمایشگاهی می باشد.

ارزش دارای  D.Oleoidesگیاه تحقیقات برروی  ،موضوع

تواند درآینده با به و می استصنعتی زیادی  تحقیقی و

 تکنیک هایمختلف و بهینه سازی  روش هایکارگیری 

دهان و های برای درمان بیماری D.Oleoidesاستفاده از 

 استفاده شود.دندان 

 قدردانی و تشکر

 یاری پژوهش این اجرای در را ما که عزیزانی کلیه از

 .مینمای می تشکر و تقدیر کردند،
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