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Introduction: Resistance of oral pathogenic bacteria to chlorhexidine mouthwash is increasing; therefore, researchers are 

looking for a replacement of chlorhexidine with suitable herbal mouthwash. This study aimed to investigate the antimicrobial 

effect of hydroalcoholic extract of Plantago major (a native strain of Khorasan, Iran) with and without zinc oxide nanoparticles 

on Streptococcus mutans. 

Materials and Methods: In this in vitro study, the samples were tested in two groups of hydroalcoholic extract of Plantago 

major leaves with and without zinc oxide nanoparticles. To determine the minimum bactericidal concentration and minimal 

inhibitory concentration, agar diffusion and broth dilution methods were applied, respectively. A concentration of 500 ppm 

zinc oxide nanoparticles with a 0.4 nm diameter was used continuously in all stages of the experiment. The materials used in 

this study consisted of a standard strain of Streptococcus mutans (ATCC 25175), chlorhexidine 0.2% as a positive control, and 

distilled water as a negative control. 

Results: The mean diameter of the growth inhibition zone was obtained as 15±1 mm for the hydroalcoholic extract of Plantago 

major leaves with zinc oxide nanoparticles at a concentration of 1.56 mg/ml. The same extract at the same concentration, 

however without zinc oxide nanoparticles, showed the mean diameter of growth inhibition zone of 7.67±0.57 mm. The results 

of the t-test were indicative of a significant difference between the two groups (P-value<0.001). 

Conclusion: In this study, the antimicrobial effect of Plantago major leaves extract with or without zinc oxide nanoparticles 

was well established. This research is peculiar since it revealed the effectiveness of low concentrations of this plant in killing 

Streptococcus mutans. 
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 چکیده

هی دهانشویه گیاهای بیماریزای دهان نسبت به دهانشویه کلرهگزیدین در حال افزایش است و محققین به دنبال  مقاومت باکتری مقدمه:

، Plantago majorمیکروبی عصاره آبی الکلی برگ بارهنگ )ضدباشند. هدف این مطالعه بررسی اثر  کلرهگزیدین می برایجایگزین مناسب 

 حاوی نانو ذرات اکسیدروی و بدون آن بر استرپتوکوک موتانس بود. )سویه بومی خراسان

حاوی نانو ذرات  این مطالعه به صورت آزمایشگاهی انجام شده است. نمونه ها در دوگروه عصاره آبی الکلی برگ بارهنگ مواد و روش ها:

 Broth Dilutionاز روش  MICو برای تعیین  Agar diffusion از روش MBCروی و بدون آن مورد آزمایش قرار گرفتند. برای تعیین اکسید

نانومتر به صورت ثابت در تمامی مراحل آزمایش استفاده گردید. در این  4/0نانو ذرات اکسید روی با قطر  ppm 500 غلظت از استفاده شد.

و کنترل منفی آب مقطر درصد(  2/0، کنترل مثبت از کلرهگزیدین )ATCC 25175بررسی از باکتری استرپتوکوکوس موتانس سویه استاندارد 

 استفاده شد.

متر را میلی  (15±1، میانگین قطر هاله عدم رشد )mg/ml 56/1روی در غلظت اکسیدلی برگ بارهنگ حاوی ذرات نانو عصاره آبی الک یافته ها:

( میلی متر مشاهده 67/7±57/0) ، میانگین قطر هاله عدم رشدگ بارهنگ به تنهایی در همان غلظتنشان داد. در حالیکه با عصاره آبی الکلی بر

 . (>001/0P) را بین دو گروه مورد مطالعه نشان داد معنی داری تفاوت تی گردید. آزمون آماری

کته مهم این ن روی، بخوبی مشخص شده است.اکسیدترکیب با نانو با و بدون عصاره برگ بارهنگ  میکروبیضددر این مطالعه اثر  نتیجه گیری:

 موتانس بود.بررسی، موثر بودن غلظت پایین این گیاه در از بین بردن باکتری استرپتوکوکوس 

 ینکلرهگزید نانو ذرات اکسید روی، برگ بارهنگ خراسان، عصاره آبی الکلی، استرپتوکوک موتانس، پوسیدگی دندان، :کلمات کلیدی
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 مقدمه

موتانس از اسیدوژنیك گروه  های استرپتوکوك

 پوسیدگي ایجاد پالك و عاملاصلي  های میكروارگانیسم

های کنترل  در کنار روش (1و2).شوند محسوب مي دندان

 ،ریسك باالی پوسیدگي با پالك در بیماران مكانیكي

فع ربه عنوان مكمل اوتي فمت میكروبيضددهانشویه های 

  (3).پیشنهاد شده استاین اثر 

دلیل اثر ضد بهکلرهگزیدین  دهانشویهامروزه  

 کاربرد عدم سمیت و طوالني نسبتا  دوام  مناسب، باکتریایي

 ایجاد چونهم عوارض گوناگوني دارای لیكن دارد؛ فراواني

 خشكي ،سوزش حس چشایي، تغییر دنداني، رنگدانه های

 صورت در منفي اثرات سیستمیك و لثه شدن متفلس دهان،

 بر روی متعددی مطالعات منظور بدین (3).باشد مي بلع

یني دهانشویه زایگج عصاره گیاهان مختلف دارویي برای

اهي گی دهانشویهتا بتوانند  انجام شده استکلرهگزیدین 

  (4).بدست آورندعوارض جانبي کمتر با مناسب و 

با ژه بویگیاهي یني دهانشویه زایگجمطالعات متعددی برای 

ده انجام ش و قارچي ویروسي ،باکتریضد اصیتختوجه به 

مقایسه اثر گیاه چای سبز و  از جمله (5-31).است

 ر مهاریکه اث ،کلرهگزیدین بر کاهش استرپتوکوك موتانس

 ردیدهگگزارش  ،شده با توجه به ترکیبات مطرحن آ بیشتر

روغن نارگیل و  یهشو دهانمقایسه بین  در همچنیناست. 

 قابل تغییر (6)کلرهگزیدین در کاهش استرپتوکوك موتانس

 آماری نظر از دهانشویه دو این بین و نشد مشاهده توجهي

 (8)ت.شندا وجود باکتریال آنتي اثرات در داری معني تفاوت

 رن دآنیز بعلت الیسین موجود در دهانشویه گیاهي سیر 

معني داری با باکتری موثر بود اما تفاوت تعداد کاهش 

 بررسي با هدف زیادی مطالعات (11)کلرهگزیدین نداشت.

 انگیاه عصاره مختلف های غلظت ضدباکتریایي تاثیر

 هشد انجام کلرهگزیدین دهانشویه با مقایسه در مختلف

 تساخ برای موثر ترکیب یافتن آنها اکثر هدف که است

 (14-19).است بوده کلرهگزیدین جایگزین دهانشویه
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در طب سنتي ایران  (Plantago major) گیاه بارهنگ

در کتاب قانون ابن سینا به عنوان از  داشته وجایگاه خاصي 

این  (20).بین برنده عفونت دهان و دندان معرفي شده است

ای کوتاه پایا، ظاهرا  بي کرك یا کمي کرکپوش با ریشهگیاه 

های دارد. برگ سانتي متر 10-۷0به طول  است و ساقه ای

از  واست تیره رنگ، کوچك و تخم مرغي شكل  نآ

های برگ .شودميبه بعد جمع آوری  فصل بهار اواسط

بارهنگ برای درمان سرفه و تحریك غشای مخاطي به منظور 

 .های مجاری تنفسي، کاربرد داردمقابله با عوارض عفونت

Plantain داروی زندگي"به معنای  هندی اروپایي یك نام" 

است. مطالعات نشان مي دهد که عصاره متانولي بارهنگ 

بت و گرم مث های در مقابل باکترییال خاصیت آنتي باکتر

ن خاصیت آیكي از مهمترین خواص  همچنین (21).منفي دارد

ست است که میتواند ناراحتي پو باکتریایيضدالتهابي و ضد

از جمله التهاب، گزیدگي حشرات، بریدگي زخم، اگزما و 

به بررسي اثر برای این منظور شوره سر را درمان کند. 

توجه  بابومي خراسان عصاره آبي الكلي برگ گیاه بارهنگ 

با و بدون افزودن نانوذرات ن آبه فرهنگ بومي مصرف 

باکتری استرپتوکوك موتانس  مهار رشد برروی اکسید

علت استفاده از عصاره هیدروالكلي در این  پرداخته شد.

ا که ه شامل تاننحداکثر ترکیبات فنلي که  بودمطالعه این

 ،در خاصیت آنتي میكروبي گیاه مذکور دارند نقش موثری

  .داز گیاه بارهنگ استخراج شو

 مواد و روش ها

برگ بارهنگ خشك  در ابتداآزمایشگاهي این مطالعه  در

گرم برگ بارهنگ در محلول  500 خرد شد. آسیاب شده در

ساعت خیسانده و به  ۷2یك به سه آب والكل به مدت 

گذاشته و مخلوط به دست ساعت در اون شیكردار  ۷2مدت 

گاه دست آمده از فیلتر کاغذی واتمن گذرانده شد. سپس با

تغلیظ  ،درجه سانتیگراد 40خال و دمای  حذف حالل در

آزمایش  تا انجامدرجه  -20گردید. ماده تهیه شده در فریزر 

از عصاره حاصله در آب مقطر وارد  گرم 1نگهداری گردید. 

 125/3و  25/6 ،5/12و رقیق شد تا غلظت های مختلف 

بدست  الكلي -میلي گرم بر میلي لیتر برای عصاره های آبي

میلي گرم  100، از غلظت اولیه آزمایشاتآید. برای انجام 

الكلي برگ بارهنگ استفاده  –در میلي لیتر عصاره آبي 

میلي لیتر  10گرم از این ماده با  1گردید. بدین نحوه که 

ل ح ،حالل در شرایط استریلب مقطر استریل به عنوان آ

ساعت در انكوباتور شیكر دار اجازه داده  24و به مدت شد

شد تا انحالل کامل صورت گیرد. پس از این مدت، توسط 

 (22).استریل صاف گردید صافي واتمن

استانداردسازی بر اساس تعیین محتوای فنول تام از 

به این نجام شد. ا( Folin-Ciocalteu)سیكالتیو  -روش فولین

، میلي لیتر فولین سیكالتیو 5میلي لیتر عصاره گیاه با  1منظور 

برابر رقیق شده بود، ترکیب شده و به  10که با آب مقطر 

میلي  4دقیقه در دمای اتاق نگهداری شد. سپس  10مدت 

گرم در لیتر به آن  ۷5 لیتر محلول سدیم بیكربنات با غلظت

، در دمای اتاق دقیقه دور از نور 30اضافه و به مدت 

نگهداری شد. در نهایت جذب نوری این مخلوط با استفاده 

نانومتر اندازه  ۷65از دستگاه اسپكتروفتومتر در طول موج 

بر حسب معادل گیری شد. محتوی تام فنلي عصاره گیاه 

میلي گرم گالیك اسید در هر گرم عصاره خشك با استفاده 

 شد. بر اساس  از منحني استاندارد اسید گالیك محاسبه

داده های بدست آمده، مقادیر فنل تام موجود در عصاره 

میلي گرم  66/415هیدروالكلي از برگ گیاه بارهنگ برابر 

 (23).بود  عصاره بر گرم گالیك اسید

میلي گرم  100از غلظت اولیه نمونه ها  ،در این مطالعه

 رقت 15 به شكل رقت سازی سریالي تا در میلي لیتر

کمترین غلظت  .قرار گرفتندبررسي مورد ، آزمایشگاهي

. بودلیتر  میكروگرم در میلي 6 آزمایش در این استفاده مورد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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میلي لیتری  5/1لوله به حجم  16 ،در ابتدابرای این منظور 

(Eppendroff, USA انتخاب گردید. در )500لوله،  15 

 1 اولین لوله،ب مقطر استریل اضافه شد. در آمیكرولیتر 

میلي گرم  100لوله استوك  از لیتر(میكرو 1000میلي لیتر )

در میلي لیتر بطور خالص از استوك اولیه ریخته شد. بعد 

لیتر از لوله استوك برداشته و در لوله میكرو 500 ،از آن

ب استریل موجود در لوله آلیتر میكرو 500 شماره یك با

وله ل ار تا شانزدهمینترکیب و بخوبي یكنواخت شد. اینك

لوله به حجم برداشت شده، دور ریخته آخرین تكرار و از 

از محلول کلوییدی نانوذرات  ،در این مطالعههمچنین  .شد

استفاده  ppm 500 متر با غلظتنانو 4اکسیدروی با قطر 

غلظت نانوذره  زمایشاتآدر کلیه مراحل انجام  (24).شد

ه نسبت محلول نانوذر روی ثابت در نظر گرفته شد.اکسید

ي بارهنگ در این لالك-روی به محلول عصاره آبياکسید

درصد از هر دو ماده استفاده  50بررسي به نسبت مساوی 

 Streptococcus Mutans باکتری از گردید. در این بررسي

ATCC 25175 ه استاستفاده شد . 

لي الك-باکتریائي عصاره آبيضدجهت بررسي خواص 

 Cup and plateو  Broth Dilution دو روشبرگ بارهنگ از 

agar diffusion method .در روش  استفاده گردیدBroth 

Dilution  مك فارلند  1از حجم مساوی باکتری با کدورت

ئي به تنها الكلي برگ بارهنگ-عصاره آبي با حجم مساوی

  1 ،گانه با رقتهای سریالي 16در لوله های استفاده شد. 

الكلي برگ -میلي لیتر عصاره آبي 1میلي لیتر باکتری و 

ساعت در جار  48 به مدت بارهنگ اضافه شد و لوله ها

 24و  (Merck-Germany)بیهوازی با استفاده از گاز پك 

درجه سانتي گراد  35دمای  ساعت در شرایط هوازی در

 تشفافیجهت ظهور  لوله ها ،انكوبه شدند. پس از این مدت

مورد  (MIC) رشد باکتری استمهار کنندگي  که به معنای

 وردن میزان کشندگيآبرای به دست  بررسي قرار گرفتند.

(MBCعصاره آبي )-د علیه باکتری مور الكلي برگ بارهنگ

گار کشت آگانه بر روی محیط بالد  16لوله های  ،مطالعه

  ذکر شده در باال نگهداری گردید.شد و در شرایط 

سه بار انجام برای هر غلظت  MBCهای مربوط به  زمایشآ

برای  MIC. الزم به ذکر است آزمایش های مربوط به شد

آب مقطر استریل به عنوان کنترل  هر غلظت یكبار انجام شد.

دهانشویه  ،با قطر هاله عدم رشد صفر میلي مترمنفي 

ه با قطر هال به عنوان کنترل مثبتدرصد  2/0هگزیدین کلر

روی به عنوان اکسیدو نانو ذرات  میلي متر 20عدم رشد 

میلي متر به عنوان  1۷کنترل مثبت با قطر هاله عدم رشد 

 کنترل مثبت در نظر گرفته شد.

محلول  ترکیبباکتریایي ضدجهت بررسي تاثیر خواص 

الكلي برگ بارهنگ -روی و عصاره آبياکسیدنانو ذره 

 ي باال عینا انجام شد.زمایشگاهآتمامي اعمال 

از  ،Cup and plate method agar diffusion در روش

همراه  Muller Hinton Agar (Conda ; Spain) محیط کشت

گوسفند )انستیتو حصارك کرج(  خون دفیبرینهدرصد  5با 

مك فارلند باکتری مورد  1استفاده شد. در ابتدا از کدورت 

میكرو لیتر برداشت کرده و در سطح  100مطالعه به میزان 

ای شهشی Hook Steak در شرایط استریل با استفاده ازآگار 

ای کشت صورت گرفت. با استفاده از انتهای به شكل سفره

 ،های مورد مطالعه به تعداد رقت ،ستریلمیلي متری ا 5لوله 

های  ي بر روی محیط کشت ایجاد شد. از رقتیهاگوده

ي یهابه تن بارهنگ الكلي-عصاره آبي سریالي تهیه شده از

لیتر در داخل گوده ها ریخته شد. این  میكرو 100حجم 

زمایشات سه بار انجام شد و در هر بار، آب مقطر استریل آ

درصد  2/0به عنوان کنترل منفي و دهانشویه کلرهگزیدین 

به عنوان کنترل مثبت مورد استفاده قرار گرفت. پلیت ها به 

دار با استفاده از گاز  Co2ساعت در جار بیهوازی  48مدت 

، دادساعت در انكوباتور )به 24و  (Merck-Germanyپك )
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گراد درجه سانتي 35( در شرایط هوازی در دمای ایران

انكوبه شدند. همچنین جهت بررسي تاثیر خواص 

صاره روی و عاکسیدي ترکیب محلول نانو ذره یباکتریاضد

نا زمایشگاهي باال عیآالكلي برگ بارهنگ تمامي اعمال -آبي

انجام شد. هاله های عدم رشد ایجاد شده توسط خط کش 

اندازه گیری و  در واحد میلي متری CLSI استاندارد

مده میزان کشندگي آعدد به دست  یادداشت گردید.

(MBCعصاره آبي )- الكلي بارهنگ به تنهائي و ترکیب

الكلي برگ -روی و عصاره آبياکسیدمحلول نانو ذره 

 هستند. بارهنگ

 .شد انجام تي مستقل زمونآ از استفاده با ها داده تحلیل

 نظر در05/0 برابر ماریآ های زمونآ در داری معني سطح

 .شد گرفته

 یافته ها

میكروبي ضداین مطالعه برای بررسي و مقایسه اثر 

عصاره آبي الكلي بارهنگ با و بدون افزودن نانو پارتیكل 

اکسید روی بر باکتری استرپتوکوك موتانس در محیط 

عصاره  میانگین قطر هاله عدم رشد آزمایشگاهي انجام شد.

با و  (Plantago major)برگ بارهنگ  (MBC)الكلي -آبي

بر حسب غلظت ها در روی اکسیدبدون افزودن نانو ذره 

 نشان داده شده است. 1جدول 

 قابل مشاهده است بیشترین 1همانطور که در جدول 

 50مربوط به غلظت  33/15میانگین هاله عدم رشد  میزان

ا و بدون بالكلي بارهنگ میلي گرم بر میلي لیتر عصاره آبي 

عصاره بارهنگ با افزودن بود. نانوذرات اکسیدروی 

میكروگرم در میلي لیتر  ۷80روی در غلظت اکسیدذرات نانو

نسبت به عصاره در همین غلظت بدون افزودن نانو ذره 

 .(=002/0P) تر بوده استموثر

روی به عصاره آبي الكلي برگ اکسیدبا افزودن نانو ذره 

که  به طوری ،تقویت شد بارهنگ خواص کشندگي باکتری

 56/1در غلظت  ،عصاره برگ بارهنگقطر هاله عدم رشد با 

نیز در دو گروه تحت مطالعه تفاوت میلي گرم در میلي لیتر 

 . (>001/0Pمعني داری را نشان داد )

 

 

 بدون نانو ذارت اکسیدروی با و ( Plantago majorالكلي برگ بارهنگ )-عصاره آبي عدم رشدمیانگین قطر هاله مقایسه ی :  1جدول 

 در مهار رشد باکتری مورد مطالعه

 غلظت عصاره

(µg/ml) 

عصاره بدون نانو  میانگین قطر هاله عدم رشد

 ذره اکسیدروی

 انحراف معیار ±میلي متر 

 نانو با عصاره رشد عدم هاله میانگین قطر

 رویاکسید ذره

 معیار انحراف ± متر میلي

P-value 

100 52/1±33/14 52/1±33/14 1 

50 52/1±33/15 52/1±33/15 1 

 25 0/1±0/10 15/1±6۷/8 2/0 

5/12 52/1±6۷/6 5۷/0±33/9 ۷4/0 

25/6 0/1±0/10 52/1±33/۷ 06/0 

125 /3 0/1±0/8 5۷/0±6۷/۷ 64/0 

56/1 5۷/0±6۷/۷ 0/1±0/15 001/0 

۷80 0/1±0/10 15/1±33/14 002/0 
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میلي متر( بیشتر  20قطر هاله عدم رشد کلرهگزیدین )

از عصاره آبي الكلي بارهنگ با و بدون نانو ذرات 

 .روی بوداکسید

  الكلي-میزان حداقل غلظت مهارکنندگي عصاره آبي

(MIC; Minimum Inhibitory Concentration)  برگ

نانو ذرات  با و بدون افزودن (Plantago major)بارهنگ 

و شمارش کلني باکتری اکسیدروی بر حسب غلظت 

 نشان داده شده است. 2در جدول استرپتوکوك موتانس 

دیده مي شود حداقل غلظت  2همانطور که در جدول 

عصاره بدون نانوذرات اکسیدروی،  در باکتری مهارکنندگي

mg/ml 25  باکتری در حداقل غلظت مهار کنندگي رشدو 

 بود. mg/ml 56/1به همراه نانو ذرات اکسید روی عصاره 

 

 

 و شمارش نانو ذرات اکسید روی با و بدون الكلي برگ بارهنگ -ترکیب عصاره آبيت های متفاوت ظغل:  2 جدول

 کلني باکتری استرپتوکوك موتانس 

 

 ردیف

 

 غلظت عصاره

 نتیجه کشت باکتری

 (CFU/mL) 

 بارهنگ بدون نانو ذرات روی

 نتیجه کشت باکتری

 (CFU/mL) 

 بارهنگ همراه نانو ذرات روی

0 mg/ml 100 0 0 

1  mg/ml50 0 0 

2  mg/ml25 8 10× 5/1 8 10 × 5/1 

3 mg/ml 5/12 8 10 × 0/1 8 10 × 5/0 

4  mg/ml25/6 8 10 × 0/1 8 10 × 0/1 

5 mg/ml 125/3 8 10 × 0/1 8 10 × 4/1 

6  mg/ml56/1 8 10 × 5/0 8 10 × 5/1 

۷ µg/ml ۷80 8 10 × 4/1 8 10 × 5/1 

8 µg/ml 390 8 10 × 8/1 8 10 × 8/1 

9  µg/ml 195 8 10 × 9/1 8 10 × 9/1 

10  µg/ml5/9۷ 8 10 ×0/2 8 10 × 0/2 

11 µg/ml ۷5/48 8 10 × 0/2 8 10 × 0/2 

12 µg/ml 4/24 8 10 × 0/2 8 10 × 0/2 

13 µg/ml 2/12 8 10 × 0/2 8 10 × 0/2 

14  µg/ml 6 8 10 × 5/2 8 10 × 5/2 

15 µg/ml 3 8 10 × 5/2 8 10 × 5/2 

16  µg/ml 5/1 8 10 ×.5/2 8 10 × 5/2 
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 بحث
میكروبي ضدبررسي و مقایسه اثر  جهتاین مطالعه 

عصاره آبي الكلي بارهنگ با و بدون افزودن نانو پارتیكل 

اکسید روی بر باکتری استرپتوکوك موتانس در محیط 

آزمایشگاهي انجام شد. عصاره آبي الكلي برگ بارهنگ در 

و  کشنده ،میلي گرم در میلي لیتر 50و 100های  غلظت

 دقطر هاله عدم رش میانگین و کننده رشد باکتری بودمهار

 .بود نزدیك به کنترل مثبت )کلرهگزیدین(

گیاه بارهنگ در از اثر مهاری  ،مطالعه حاضرهای یافته 

بین بردن باکتری استرپتوکوك موتانس که یك باکتری گرم 

اثر کشندگي و  بتوان . شایددهد را نشان ميمثبت است 

 به ترکیبات فنلي را موتانس استرپتوکوكرشد مهارکنندگي 

و  Chiang (25).دانست برگ بارهنگ مرتبط در موجود

 بارهنگ گیاه جمله از دارویي گیاهان از تعدادی (26)همكاران

 منفي گرم مثبت و گرم های باکتری از تعدادیروی  بررا 

 باکتریکه  نها نشان دادآمورد آزمایش قرار دادند. نتایج 

 عصارهرا به  حساسیت اورئوس بیشترین استافیلوکوکوس

 مربوط بازدارندگي هاله ترین کم و دارد بارهنگ گیاه اتانولي

 ا توجه به اینكهب باشد. مي ائروژینوزاآسودوموناس به باکتری

 در بگریزآبعلت داشتن الیه خارجي  مثبت گرم های باکتری

 های باکتری از تر گیاهي حساسی  اه اسانس و عصاره برابر

صاره روی به عاکسیدبا افزودن نانو ذره  ،باشند مي منفي گرم

آبي الكلي برگ بارهنگ خواص کشندگي باکتری تقویت 

  56/1به طوری که عصاره برگ بارهنگ در غلظت  ،شد

میلي گرم در میلي لیتر قطر هاله عدم رشد نزدیك به کنترل 

 .دادنشان را مثبت )کلرهگزیدین( 

Thomas عصاره بررسي دهان شویه در  (8)و همكاران

قابل  چای سبز به طور دهان با، شستشوی سبز دریافتند چای

 ن در مهار ویتوجهي بهتر از شستشوی دهان با کلرهگزید

ر د کند ولي ميعمل ك موتانس ورشد باکتری استرپتوک

ی لبیكانس تفاوت معنادارآمخمر کاندیدا  و الکتوباسیلمهار 

 حاضر  این مطالعه ناهمسو با مطالعهنداد. از خود نشان 

چای  Catechins ن مي تواند مربوط بهآباشد که علت  مي

پالك دنداني و کاهش عملكرد  phکه باعث تثبیت سبز باشد 

آنها به صورت همچنین مطالعه  .گردد ن ميباکتری در دها

Invivo درحالي که مطالعه حاضر بصورت  .انجام شده است

Invitro صورت گرفته است . 

Haghgoo دهانشویه که  نددنشان دانیز  (5)و همكاران

در مقایسه با  Althaea officinalisعصاره ریشه گیاه 

ر د ثر کمتریا ،پني سیلین حاوی دهانشویه کلرهگزیدین

و الکتوباسیل اسیدو فیلوس استرپتوکوك موتانس  مهار

ت غلظباکتریایي عصاره با افزایش ضددارد. البته اثر 

 که با ودبهای گیاهي آن افزایش یافته  ترکیبات پلي فنول

 همخواني دارد.  (5-25)و سایر مطالعات مطالعه حاضر

 نشان دادند که نانوذرات (2۷)داوری و همكاران

  در درصد 5/0 و 1/0 های غلظت در روی و مساکسید

 باعث گروه کنترل با مقایسه در روز 30 و 15 های زمان

تحقیق حاضر نیز حاکي  .شد باکتریها تعداد معني دار کاهش

باکتریایي عصاره برگ بارهنگ پس ضداز افزایش خاصیت 

 روی بود. اکسیدنانو  از افزودن

Peedikayil روغن نارگیل به د ننشان داد (6)همكاران و

 موثر موتانسمقابله با استرپتوکوك  کلرهگزیدین دراندازه 

  دندان سطح روی بر شده تشكیل روغني الیه .است

 .هدد کاهش را باکتری تجمع و پالك چسبندگي تواند مي

 یكي از رایج ترین روغن ها در ساخت روغن نارگیل 

  همچنین بزاق در موجود قلیایي مواد .صابون ها است

 ای ادهم تشكیل و سازی صابون به منجر روغن با توانند مي

  پالك چسبندگي کاهش به منجر که شوند مانند صابون

بعلت اثر ترکیبي  ،این مطالعه با مطالعه حاضر .شود مي

 میكروبي ضدوني سازی و اثرات صاب ،امولسیون
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در روغن نارگیل ناهمسو زنجیره متوسط تری گلیسیریدهای 

که عصاره  دادند نشان (11)همكاران و Chavan .باشد مي

 نای در معناداری تفاوت با کلرهگزیدین سیر در مقایسه

 .داشته و نسبت به کاهش باکتری موثرتر است خصوص

با مطالعه حاضر ناهمسو بوده  (11)همكاران و Chavanنتایج 

لیسین از جمله آ ترکیبات موجود در گیاهن بسته به آکه علت 

ید با .استز ن در بارهنگ بسیار ناچیآباشد که مقدار  مي

 چهار(26)همكاران و Chiangخاطر نشان کرد که در مطالعه 

 سید،ا کلروژنیك اسید، کافئیك هاینام به فنولي ترکیب

دارای  موجود در بارهنگ P-coumaric و اسید فرولیك

هستند و در درمان عفونت های ادنو  آدنووایرالضد فعالیت

 باشد.  ویروس حایز اهمیت مي

 نتیجه گیری

 اب بارهنگعصاره برگ  میكروبيضداثر در این مطالعه 

 ، بخوبي مشخص شده است.رویاکسیدترکیب نانو و بدون 

در  پائین این گیاه موثر بودن غلظت ،نكته مهم این بررسي

اشد، که ب باکتری استرپتوکوکوس موتانس مي از بین بردن

از آنجا که بلعیدن دهانشویه حایز اهمیت است.  کودکاندر 

ان است دیت مصرف آن در کودکهمیشه یكي از علل محدو

ي با استفاده از عصاره های میكروبضدتهیه دهانشویه های 

  .گیاهي بي خطر بسیار حائز اهمیت است

  تشکر و قدردانی

با کد ) 28۷5این مقاله برگرفته از پایان نامه با شماره 

با حمایت  و (IR.mums.sd.REC 1394223 شماره اخالق

 انجام مالي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

معاونت محترم پژوهشي دانشكده از  شده است. بدین وسیله

مرکز تحقیقات مواد دنداني دانشكده  ،دندانپزشكي مشهد

ترم استادیار مح ، سرکار خانم دکتر موحددندانپزشكي مشهد

سرکار خانم دکتر تاج زاده استادیار  ودندانپزشكي کودکان 

نهایت همكاری و مساعدت را شناسي که  بمحترم میكرو

 شود. سپاسگزاری مي ،در انجام این تحقیق داشته اند
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