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و  (Malva Sylvestris)دارویی پنیرک  اناسانس گیاه مخلوط باکتریالخاصیت آنتیبررسی 

مقایسه آن با های شایع عفونت دهانی و باکتریبر روی  (Salvia Officinalis) گلیمریم

 شویه کلرهگزیدیندهان
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Introduction: Malva sylvestris is one of the most important plants used in pharmaceutical, cosmetic, and health industries 

in most developing countries and has antiseptic properties. Salvia officinalis is an herbaceous plant belonging to the family of 

Lamiaceae (Labiatae) and one of the most important herbal plants used as a disinfectant in traditional and modern medicine. 

Therefore, this research aimed to evaluate essential oil components of Malva sylvestris and Salvia officinalis collected from 

Meshgin Shahr Ardabil Province, Iran, and their anti-bacterial properties on common bacteria of oral infection, compared to 

chlorhexidine mouthwash. 

Materials and Methods: In this research, Malva sylvestris and Salvia officinalis were collected from the Anzan region, 

Meshgin Shahr, northwest of Iran. The essential oil was extracted by Clevenger apparatus, and gas chromatography and gas 

chromatography-mass spectrometry devices were used to analyze essential oil compounds and accurately measure the 

compounds. Afterward, the effect of the essential oil of these plants on the common bacteria of the oral infection was 

evaluated through disc diffusion and minimum inhibitory concentration. Data were analyzed using analysis of variance 

(ANOVA). 

Results: According to the results, the essential oils of Malva sylvestris and Salvia officinalis had significant inhibitory 

effects on different types of gram-negative and -positive bacteria. The comparison of the mean growth inhibition zone of 

these plants' essential oils with chlorhexidine showed that the antibacterial property of the plants' essential oil mixture on 

Streptococcus mutans was higher than that of chlorhexidine mouthwash, which was significantly different. On the other 

hand, a relative increase in the diameter means of the growth inhibition zone was observed by plants' essential oils mixture on 

Klebsiella pneumoniae, compared to chlorhexidine mouthwash, which was not significantly different (P<0.05). Moreover, it 

was found that the essence of these herbs showed relatively similar results to that of chlorhexidine.  

Conclusion: According to the findings, the essential oil of Malva sylvestris and Salvia officinalis had a good anti-microbial 

effect against the common bacteria of oral infections. As a result, the mixture of essential oil of these plants with different 

concentrations, after performing more comprehensive studies, can be an appropriate alternative for chemical drugs and 

chemical mouthwashes in the treatment of oral bacterial infections. 
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 دهچکی

بیشتر  در بهداشتی ، آرایشی ومورد استفاده در صنایع داروسازیترین گیاهان یکی از مهم ،Malva sylvestrisپنیرک با نام علمی  :مقدمه

نیز یک گیاه علفی متعلق به تیره  (Salvia Officinalis) گلیمریمباشد. کنندگی میدر حال توسعه بوده که دارای خاصیت ضدعفونی کشورهای

ترین گیاهان دارویی است که در طب سنتی و نوین به عنوان ضدعفونی کننده مورد استفاده قرار گلی از مهماست. مریم (Labiatae)اعیان نعن

 Salvia) گلیو مریم( Malva sylvestrisدارویی پنیرک ) انهدف از این مطالعه بررسی اجزای تشکیل دهنده اسانس گیاهبنابراین، گیرد. می

Officinalis) های شایع کلرهگزیدین بر روی باکتریدهانشویه در مقایسه با  هاباکتریال آنشهر و خاصیت آنتیآوری شده از مشکینجمع

 .بودعفونت دهانی 

 آوری گردید.جمع غرب ایرانشمالواقع در  شهرینکمش انزان از منطقه گلیمیو مر دارویی پنیرک انگیاه ،در این تحقیق :هامواد و روش

 GC/MSو  GC های گیری دقیق ترکیبات از دستگاههای اسانس و اندازهکلونجر انجام و جهت تجزیه نمونهگیری توسط دستگاه اسانس

و  (Disk diffusion) بررسی قطر هاله عدم رشدبه دو روش  های شایع عفونت دهانیبر باکتری گیاهانسپس تاثیر اسانس استفاده شد. 

 انجام گرفت. (ANOVA)واریانس  آنالیزها با استفاده از تجزیه و تحلیل داده انجام شد. (MIC)گی حداقل غلظت مهارکنند

 کنندگیدارای اثرات مهار ،اناین گیاه نشان داد کهپنیرک و مریم گلی دارویی  اننتایج حاصل از آزمایشات ضد میکروبی اسانس گیاه :هایافته

این نتیجه به اسانس گیاهان با کلرهگزین  در مقایسه قطر هاله عدم رشد. دنباشو مثبت می منفی های گرمقابل توجهی بر روی انواع باکتری

و این  بوده کلرهگزیدین بیشتر از دهانشویموتانس س سترپتوکوکوا دست آمد که خاصیت آنتی باکتریال مخلوط اسانس گیاهان بر روی باکتری

کلبسیال ی در میانگین قطر هاله عدم رشد توسط مخلوط اسانس گیاهان بر روی باکتری د. از سوی دیگر، افزایش نسببودار ف معنیاختال

دارویی  انمشخص شد که اسانس گیاه بنابراین، .(P>05/0) دار نبودنسبت به دهانشویه کلرگزیدین مشاهده شد، اما این اختالف معنینمونیه 

  د.ندهن از خود نشان میشویه کلرهگزینتایج نسبتأ مشابهی را نسبت به دهان مورد نظر

 های شایع عفونت دهانیباکتریمناسبی علیه  میکروبیآثار ضد گلیو مریم دارویی پنیرک انگیاهاسانس  مخلوط هایافتهطبق  گیری:نتیجه

 داروها وسبی برای منا د جایگزیننتوانتر میهای مختلف، پس از انجام مطالعات تکمیلبا غلظت اناین گیاهاسانس  مخلوط در نتیجه دارد.

 .دنباششایع عفونت دهانی  هایباکتریدرمان  درهای شیمیایی دهانشویه

 .کلرهگزیدین ،عفونت دهانی باکتریال،آنتی گلی،مریم ،پنیرک :کلیدی کلمات
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 مقدمه
هستند  ع مهم تولید داروگیاهان دارویي، یكي از مناب

توسعه  ، احساس نیاز بهاهنکه ارزش اقتصادي و درماني آ

 (1).دکنمي بیش از پیش نمایان و مدیریت این گیاهان را

که در عربي خبازي  Malva sylvestris پنیرک با نام علمي

-متر ميسانتي ۶0گیاهي علفي، به ارتفاع  شود،نامیده مي

و، در بسیاري از نقاط به صورت خودرپنیرک . باشد

 به عنوان گیاه دارویي مصارف کاربرديروید و براي مي

د استفاده پنیرک برگ و گل قسمت مور .گرددنیز کشت مي

ها داراي برگ که گل آن مصرف بیشتري دارد. ،دباشآن مي

ها، بنفش رنگ و کوچک اي و دندانه دار و گلحالت دایره

هاي در ایران، گلقسمت مورد استفاده پنیرک  .هستند

 باشد. بنفش رنگ خشک شده آن مي

 مزاجدانند، از نظر طب سنتي گیاه پنیرک را معتدل مي

 کند.خیلي رقیق را معتدل مي مزاجغلیظ را رقیق و 

براي ن با روغن زیتون آسائیدن برگ آن و ترکیب 

ي سوختگي و عقرب براو همچنین شكستگي اعضاء 

قه و برگ آن با شكر، دم کرده سا گزیدگي مفید است.

در همچنین پنیرک  (2).سازدگرفتگي صدا را برطرف مي

هاي پوستي کاربرد فسي و جوشهاي تندرمان التهاب

 باشد. این گیاهداشته و براي درمان سرفه نیز مناسب مي

هاي درمان بیماري برايو  بوده C و A ،B داراي ویتامین

 (2).گیردمورد استفاده قرار مي نیز کلیه و مثانه
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 با ارزش Salvia Officinalis با نام علمي گلي مریم گیاه

 درماني اختصاصات داراي و نعناع تیره دارویي نوع ترین

 به نعناع تیره از اي، بوته گیاهي گلي مریم (3).است مهمي

 است پرپشت ظاهري داراي و متر سانتي ۶0 تا 30 ارتفاع

 و يسنگالخ یا خشک مناطق در حالت خودرو به که

 آفریقا شمال و آسیا نواحي غالب بایر هاي دامنه 

مهمترین اثرات دارویي گزارش شده مریم  (3).روید مي

کننده، ضد اسپاسم، قابض، گلي عبارتند از ضد عفوني

آرامش بخش، کاهش دهنده قند خون، ضد التهاب و 

 (3).کاهش دهنده تعریق

 زوافزایش د بنابراین و روزافزون دارویي هايمقاومت

عوارض  افزایش آن دنبال به و متداول داروهاي مصرفي

 بیشترین امروزه تا است شده موجب داروها، اثر جانبي

جانبي  عوارض باو  طبیعي گیاهان دارویي با منشا توجه به

 (4-۶).شود معطوف کمتر بسیار

خاصیت ضدمیكروبي اسانس گیاهان دارویي پنیرک و 

 دربنابراین  ده است.هاي اخیر گزارش شگلي در سالمریم

 دارویي عنوانبه  ن گیاهانیا مخلوط نقش حاضر، تحقیق

قرار  بررسي مورد هاي عامل عفونت دهان،علیه باکتري مهم

 زیربنایي براي و بعدي مطالعات جهت ايمقدمه تا گرفت

 مستقل یا ضدمیكروب داروي یک بعنوان آن کاربرد امكان

 از مطالعه این در شد.با ضدمیكروبي ترکیبات دیگر با همراه

 براي شود،شویه استفاده ميبه عنوان دهان کلرهگزیدین که

  .استفاده شد اسانس ضدمیكروبي عملكرد مقایسه

 هامواد و روش

انزان در پس از انتخاب  آوري و شناسایي گیاه:جمع

-شهر که در شمالمشكینغربي شهرستان بخش مشكین

زمان رویش  ار کهدر فصل به ،غرب ایران واقع شده است

به محل مورد  انآوري گیاهجهت جمع باشد،مي دهيگل و

طور به گرمي 500 نظر مراجعه شد. تعداد سه جمعیت

آوري آوري گردید. در هنگام جمعمحل جمع تصادفي از

ها با گل همراه برگ اندام مورد مصرف که شامل سرشاخه

و هاي گیاه توسط دست جدا گردید بود، از بقیه قسمت

آوري شده هاي جمعگذاري شد. پس از انتقال نمونهشماره

مرکز تحقیقات و به آزمایشگاه تحقیقات گیاهان دارویي 

و با استناد  استان اردبیل، کشاورزي و منابع طبیعي آموزش

شناسي و فلور ایران و منابع موجود و کلیدهاي گیاه به

 شناسي شناسایي شد. ید متخصصین گیاهتأی

آوري و شناسایي پس از جمع :ک کردنتمیز و خش 

و در  شدهتمیز  انهاي هوایي گیاهمورد نظر، اندامگیاهان 

 30، در دماي ط سایه در گرمخانه مجهز به تهویهشرای

 شدند. خشکگراد، درجه سانتي

توزین کردن: بعد از خشک شدن، به آسیاب، الک و 

اقدام به خرد  (Moulinex, Spain)وسیله دستگاه آسیاب 

هاي گیاهان مورد نظر در قطعات ریز گردید. کردن اندام

پس از الک کردن بوسیله الک آزمایشگاهي پارس ساخت 

(، یک گرم از هر کدام با .Testsieve-Mesh Noایران )

( Sartorius, Germanyترازوي دیجیتال مدل سارتریوس )

  توزین شدند. g 001/0با دقت 

ي گیاهان در آورخصوصیات جغرافیایي: هنگام جمع

محل، مختصات جغرافیایي شامل طول و عرض جغرافیایي 

سنج جغرافیایي مدل و ارتفاع محل توسط دستگاه موقعیت

ساخت آمریكا ثبت  (Garmin Vista) (GPS)گارمین ویستا 

  گردید.

گرم( به روش  50) اناسانس گیاه :تهیه اسانسروش 

نجر گیري تیپ کلوتقطیر با آب به کمک دستگاه اسانس

گیري توسط )سه بار مجزا( و پس از آب استخراج گردید

اي سولفات سدیم بدون آب تا زمان آنالیز در ظرف شیشه

  (7).تیره در دماي یخچال نگهداري شد
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براي شناسایي اجزاي تشكیل دهنده  :آنالیز اسانس

 استفاده شد. GC/MSاي هاي تجزیهاز روش هااسانس

 GC (Thermoquest 2000 از دستگاه GC/MS جهت آنالیز

GC) متصل به طیف نگار جرمي مدل (Thermofinnigan 

Mass)  مجهز به ستون مویینDB-1 متر، قطر  30طول  )به

میكرومتر(  25/0متر و ضخامت فیلم میلي 25/0داخلي 

 استفاده شد. 

درصد نسبي هر یک از ترکیبات با توجه به سطح زیر 

اف گازي منحني هر ترکیب در طیف کروماتوگر

(MSGC/.محاسبه گردید )(8) 

گرم  50، مقدار انمنظور تعیین میزان اسانس در گیاهبه

از سرشاخه خشک شده به صورت تصادفي انتخاب شد. 

هر نمونه بعد از آسیاب شدن، به درون یک بالن یک لیتري 

میلي لیتر آب به آن اضافه شد.  300ریخته شد و مقدار 

با آب  اده از روش تقطیرساعت، با استف 4سپس به مدت 

گیري (، اسانسClevenger) وسیله دستگاه کلونجربه

دست آمده توسط سولفات سدیم صورت گرفت. اسانس به

گیري شد و در نهایت، درصد و عملكرد بدون آب، آب

سازي به مورد نظر پس از آماده اسانس. اسانس تعیین شد

سنج جرمي دستگاه کروماتوگرافي متصل به طیف

(GC/MS تزریق شد. شناسایي نوع ترکیبات اسانس با )

 دست آوردن شاخصها و بهکمک طیف نرمال آلكان

ها و مقایسه آن با شاخص بازداري گزارش بازداري آن

و مقایسه طیف جرمي هر یک از  Adamsشده در کتاب 

 Willyبا طیف جرمي موجود در کتابخانه  اجزاي اسانس

 (8و9)ت.انجام پذیرف GC/MSافزار نرم

 ،هااسانس غلظت تعیین براي :هااسانس غلظت تعیین

 توزین قبل از ظرفي در داخل هالیتر از اسانسمیلي یک

 دماي در ساعت انكوباسیون 24 طي از پس و ریخته شده

 مجددا   نآ وزن شدن اسانس، خشک و گرادسانتي درجه 50

 نوز عنوانبه تكرار آزمایش بار سه میانگین. شد تعیین

 لیترمیلي در آن و غلظت شد گرفته نظر در هااسانس خشک

به  1ها با نسبت پس از تعیین غلظت، اسانس .شد محاسبه

 مخلوط شدند. 1

در این مطالعه تاثیر اسانس گیاه هاي باکتریایي: سویه

هاي شایع عفونت دهاني که از گلي بر باکتريدارویي مریم

ان یراعفوني و  صنعتيي هارچ قاو ها ي مجموعه باکتر

ها يین باکتربررسي قرار گرفت. ا مورد ،ه بودندتهیه شد

، (ATCC 35668)س موتانس سترپتوکوکوشامل ا

، ATCC 10556)) ئیسسانگوس سترپتوکوکوا

، (ATCC 19258)یس ارسالیوس سترپتوکوکوا

کلبسیال ، ATCC 27607)س )سوبرینوس سترپتوکوکوا

 ،(ATCC 13706)شریشیا کلي ، ا(ATCC 10031)نمونیه 

نس ردیكنال کوا و (ATCC 9027) زاینووژئرس آمونادوسو

(ATCC 23834)  .بودند 

در این آزمایش  وي اسانس:حاي یسک هادتهیه 

 مخلوط از mg/ml 100 هاي استریل با غلظتدیسک

وي اسانس، حاي هایسکدتهیه شد جهت تهیه  هااسانس

دین شد. بده ستفااطب تندبالنک ساخت پاي هایسکاز د

ي هاقتوي رحاي هالولهدر بالنک ي هایسکدترتیب که 

قیقه پس د 5تا  3ار داده شد. سپس قره اسانس تعیین شد

اد گرجة سانتيدر 37يمادر دیسکها ، دکاملب جذاز 

اري گذیسکدجهت و  هتا کامال خشک شد ندارداده شدقر

 ند.وشده ماآ

-فعالیتجهت بررسي  بررسي فعالیت ضد میكروبي:

دارویي از روش بررسي یكروبي اسانس گیاهان هاي ضدم

( و حداقل غلظت Disk diffusionقطر هاله عدم رشد )

( استفاده شد. جهت انجام این آزمایش MICمهارکنندگي )

 Tryptic Soyباکتري هاي مورد مطالعه روي محیط کشت 
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Broth  جهت تكثیر اولیه کشت داده شدند، از محیط کشت

 استفاده شد.داشتن تک کلني مولر هینتون آگار براي 

از  Disk diffusion در روش: Disk diffusion روش

اند، هایي که در محیط کشت رشد کردهباکتري

)نیم  5/1×810سوسپانسیوني در سرم فیزیولوژیک به تعداد 

 50لیتر تهیه شد. سپس باکتري در میليمک فارلند( 

آگار لرهینتون میكرولیتر از این سوسپانسیون روي محیط مو

هاي تهیه درصد خون تلقیح گردید. سپس دیسک 5حاوي 

مدت دو روي پلیت قرار داده شد و به در مرحله قبل شده

گراد انكوبه درجه سانتي 37روز در انكوباتور در دماي 

ها از نظر وجود هاله عدم رشد بررسي گردید. سپس پلیت

به عنوان سیلین هاي استاندارد آموکسيگردید. از دیسک

شد م رقطر هاله عدي گیرازهنداستفاده شد. ا مثبت کنترل

ي انجام شد و خطکش میلیمتري سیلهوبه ها اف دیسکطرا

 گرفت. ار سي قرربررد نتایج مو

عالوه بر  (:MICروش حداقل غلظت مهارکنندگي )

هاي سویه از باکتري روش دیسک گذاري، حساسیت هر

آمده از گیاه پنیرک با  دست اسانس به مورد نظر نسبت به

هاي سازي در محیط مایع در پلیتاستفاده از روش رقیق

هاي خانهگرد مورد بررسي قرار گرفت. بهاي تهخانه 9۶

ردیف اول پلیت فقط محیط کشت و سوسپانسیون باکتري 

ها، مقدار خانه از پلیت ۶اضافه گردید. در ردیف بعدي به 

ي مولر هینتون اضافه میكرولیتر از محیط مایع مغذ 100

 میكرولیتر از اسانس گیاه به 100شد. به چاهک اول 

لیتر اضافه شد و تا چاهک گرم در میليمیلي 10غلظت 

گرم در میلي 15و  12، 9، ۶، 2 هايششم به ترتیب غلظت

 ،سازي تهیه شده بودلیتر اسانس که با روش رقیقمیلي

تر از میكرولی 20اضافه گردید. به هر چاهک مقدار

اضافه شد. از  ،فارلندمک 5/0معادل  ،سوسپانسیون باکتري

محتویات  .شدده ستفال اکنتراي برسیلین داروي آموکسي

مجهز به  Plate Readerدقیقه بوسیله دستگاه  2چاهک  هر

تكان دهنده با هم مخلوط شد و در زمان صفر عمل طیف 

ها نانومتر اندازه گیري شد. پلیت ۶20سنجي با طول موج 

-گراد گرمخانهدرجه سانتي 35ساعت در دماي  24مدت به

-ها بهداري شدند و کدورت و یا عدم کدورت چاهک

صورت چشمي مورد ارزیابي قرار گرفتند. اولین رقتي که 

عنوان توانست کمترین میزان کدورت را نشان دهد به

این آزمایش در سه  (7).حداقل غلظت کشنده تعیین گردید

نه انجام و میانگین سه تكرار براي هر چاهک تكرار جداگا

براي تعیین کمترین غلظت بازدارنده مورد استفاده قرار 

 گرفت.

سه تكرار با  آزمون ضدمیكروبي درنتایج حاصل از 

 مورد بررسي قرار (ANOVA)آزمون تحلیل واریانس 

 براي شد.درنظر گرفته  05/0داري معني سطحگرفت. 

با ویرایش  SPSS فزارنرم ااز  هاهداد آماري تحلیل و تجزیه

 .شد استفاده 24

 هایافته

دارویي  اناسانس گیاه مواد عمده شناسایي شده در

-مشكینانزان برداشت شده از منطقه  گليو مریم پنیرک

ثبت شده است.  2و جدول  1در جدول  به ترتیب ،شهر

، اسانس گیاه دارویي پنیرک داراي 1با توجه به جدول 

که از مهم  باشدلي و ضدمیكروبي زیادي ميترکیبات فن

وینیل فنول -4-متوکسیل-2توان به ترین این ترکیبات مي

ول )ترکیب ضدمیكروبي( اشاره کرد. )ترکیب فنلي( و اوژن

اوژنول یک ترکیب فنیل پروفن و از دسته ترکیبات فنیل 

پروپانوئیدها است. این ترکیب یكي از ترکیبات اصلي 

رخي گیاهان است که خاصیت هاي روغني باسانس

با توجه به جدول  (10).شده است گزارشضدمیكروبي آن 

داراي ترکیبات فنلي  نیز گلي، اسانس گیاه دارویي مریم2

که از مهم ترین این  ،باشدو ضدمیكروبي زیادي مي
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-بتا بتاپینن، میرسن، آلفاپینن، توان به لیمونن،ترکیبات مي

این ترکیبات خاصیت در میان اشاره کرد.  کاریوفیل

 (11).ضدمیكروبي و ضدقارچي آلفاپینن از همه بیشتر است

دارویي  انبراي اسانس گیاه GC یزلآنانتایج حاصل از 

 2و شكل  1در شكل  به ترتیب نیز گليو مریم پنیرک

 آورده شده است.

 

 .Malva sylvestrisترکیبات تشكیل دهنده اسانس گیاه دارویي پنیرک  : 1جدول 

شاخص  نام ترکیب فردی

 بازداري

درصد 

ماده 

 موجود

شاخص  نام ترکیب ردیف

 بازداري

درصد ماده 

 موجود

1 Hexanol 799 13/0 73 Caryophyllene oxide 1582 12/0 

2 Furfural 830 10/0 74 1-Hexadecene 1588 07/0 

3 (2E)- Hexanol 853 09/0 75 Globulol 1591 22/0 

4 Benzaldehyde 958 05/0 7۶ Hexadecene 1۶00 20/0 

5 2-Pentyl furan 989 93/0 77 α-Humulene epoxide II 1۶08 12/0 

۶ Hexanoic acid 1015 24/1 78 β-Atlantol 1۶11 23/0 

7 p-Cymene 1021 17/0 79 Megastigmatrienone 1۶24 21/0 

8 Limonene 102۶ 3۶/0 80 Benzophenone 1۶27 08/0 

9 Phenylacetaldehyde 1042 74/0 81 Caryophylla-4(12),8(13)-dien-5 

α -ol 
1۶37 0۶/0 

10 (E)- β-ocimene 105۶ 10/0 82 epi - α - cadinol 1۶41 18/0 

11 2-Acetylpyrrole 10۶7 19/0 83 Eudesmal 1۶50 1۶/0 

12 (3E,5E)-Octadien-2-

one 
1092 17/0 84 t – Muurolol 1۶54 07/0 

13 1-Adamantanol 1095 30/0 85 Cyclo tetradecane 1۶۶9 08/0 

14 Linalool 1100 12/0 8۶ (E)- 1,2,3-trimethyl-4-

propenyl-naphthalene 
1۶77 09/0 

15 Nonanal 1102 17/0 87 Acorenone 1۶88 25/0 

1۶ 2,6-Dimethyl-

cyclohexanol 
110۶ 18/0 88 2,2,5,5-tetramethylbiphenyl 1707 3۶/0 

17 Phenylethyl alcohol 1114 2۶/0 89 1-methylcyclododecene 1709 09/0 

18 Isophorone 1119 41/0 90 Methyl tetradecanoate 1720 14/0 

19 3,3-dimethyl1-1-

butene 
1124 19/0 91 9H-fluoren-9-one 1734 40/0 

20 Camphor 1147 1۶/0 92 α-Bisabolol oxide A 1745 ۶1/0 

21 Lilac aldehyde 1149 37/0 93 Phenanthrene 1772 1/3 

22 Menthone 1152 07/0 94 Tridecanoic acid 1791 14/0 

23 (E)-pinocamphone 1158 0۶/0 95 Hexadecanal 1811 35/0 

24 Iso- Menthone 11۶3 21/0 9۶ Methyl pentadecanoat 1820 20/0 

25 Borneol 11۶5 45/0 97 6,10,14-trimethyl-2-

pentadecanone 
1842 23/4 
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2۶ Menthol 1172 03/1 98 Diisobutyl phthalate 18۶5 7۶/0 

27 Terpinen-4-ol 117۶ 24/0 99 Tetradecanoic acid 18۶9 2۶/0 

28 3-Decanone 1182 09/0 100 Hexadecanol 187۶ 10/0 

29 Cymen-8-ol 1185 12/0 101 Methyl isopalmitate 1883 20/0 

30 α -terpineol 1190 55/0 102 Nonadecane 1893 37/0 

31 Estragole 1197 34/0 103 11-hexadecenoic acid methyl 

ester 
1899 ۶1/0 

32 Decanal 1203 09/0 104 4,5 methylenephenanthrene 1910 50/0 

33 β-Cyclocitral 1219 18/0 105 3- methyl-2-(3,7,11-

trimethyldodecyl) furan 
1914 43/0 

34 Methyl nonanoate 1222 09/0 10۶ Methyl hexadecanoate 1921 50/1 

35 2,3-Dihydro benzo 

furan 
1229 38/1 107 1-methylcycloheptonal 1943 17/0 

3۶ Cumin aldehyde 1238 38/0 108 Cyclohexadecane 1948 15/0 

37 Carvone 1243 77/0 109 Dibutyl phthalate 1959 55/0 

38 Linalool acetate 1254 25/0 110 Hexadecanoic acid 1984 73/10 

39 (E)-Anethole 1284 91/0 111 Methyl heptadecanoatr 1993 70/0 

40 Nonanoic acid 1292 84/0 112 16-octadecenal 2015 10/0 

41 Ethylcarvacrol 1297 ۶3/1 113 14-methyl-methyl ester-

hexadecanoic acid 
2021 59/0 

42 Carvacrol 1307 47/0 114 (E,E)-Geranyl linalool 202۶ 14/0 

43 2-methoxy-4-

vinylphenol 
1315 93/5 115 14-methyl-8-hexadecyn-1-ol 2035 22/0 

45 α -Terpinyl acetate 1347 10/0 11۶ Fluranthene 2054 13/0 

4۶ 2,6-Dimethoxy-

phenol 
1351 1۶/0 117 Manool 20۶۶ 08/0 

47 Eugenol 1358 5۶/1 118 1-(2-Methylene-3-buenyl)-1-

(methylenepropyl)-

cyclopropane 

2078 41/0 

48 y-Nonalactone 13۶2 24/0 119 (9z,12z)-octadecadienoic acid 

methyl ester 
2090 ۶1/3 

49 a-Copaene 1373 09/0 120 9,12,15- octadecadienoic acid 

methyl ester 
2097 17/1 

50 Decanoic acid 1379 38/0 121 Phytol 2108 98/1 

51 β-Damascenone 1383 05/0 122 Methyl octadecanoate 2121 25/0 

52 Mrthyl eugenol 1403 0۶/0 123 (E)-Isoeugenyl benzyl ether 2129 47/0 

53 endo-Arbozol 1415 43/0 124 Linoleic acid 2148 3۶/3 

54 β-Caryophyllene 1417 05/0 125 Linoleic acid ethyl ester 215۶ 32/0 

55 β-Cobebene 1427 22/0 12۶ Mandenol 2152 50/0 

5۶ (E)- α –Bergamotene 1433 0۶/0 127 Methyl maleate 2184 30/0 

57 α-Humulene 1451 09/0 128 Docosane 2200 19/0 

58 (E)- β -Farnesene 1454 ۶2/0 129 Oleic acide 2213 74/0 



 
 

 چ

 ...                   )حجت اقبال و همكاران(  گليباکتریال مخلوط اسانس گیاهان دارویي پنیرک و مریمبررسي خاصیت آنتي              224

59 Aromadendrene 145۶ 11/0 130 1-Nonadecene 22۶4 09/0 

۶0 epi- β -Caryophyllene 14۶1 05/0 131 Tricosane 2300 17/3 

۶1 (Z)-Muurola-4 (14),5-

diene 
1474 07/0 132 Methyl eicosanoate 2321 05/0 

۶2 ar-Curcumene 1480 44/0 133 4,8,12-Trimethyltirdecan-4-

olide 
234۶ 35/0 

۶3 (E)- β -Ionone 1484 ۶5/0 134 3,8-dimethyldecane 23۶۶ 23/4 

۶4 β -Selinene 14793 0۶/0 135 Pentacosane 2494 18/5 

۶5 Pentadecane 1495 40/0 13۶ Octyl isodecyl phthalate 2541 07/0 

۶۶ α -Muurolene 1498 18/0 137 1-Nonadecanol 254۶ 10/0 

۶7 β -Bisabolene 150۶ 27/0 138 6-propyltridecane 25۶3 23/0 

۶8 a - Cadinene 1521 14/0 139 1,21-Docosadiene 2۶24 27/0 

۶9 Dihydroactinolide 1529 27/0 140 Heptacosane 2700 12/3 

70 α -Calacorene 1542 07/0 141 (12Z)-pentacosane 2739 43/0 

71 Geranyl butanoate 15۶1 13/0 142 Octacosane 2800 10/0 

72 Dodecanoic acid 1572 1۶/0 143 nonacosane 2900 15/0 

 

 

 (.Salvia officinalisگلي )ترکیبات تشكیل دهنده اسانس گیاه دارویي مریم : 2جدول 

شاخص  نام ترکیب ردیف

 بازداري

درصد ماده 

 موجود

شاخص  نام ترکیب ردیف

 بازداري

درصد ماده 

 موجود

1 Tricycln 930 5/0 22 Borneol 1245 4/9 

2 Thujene 940 2/0 23 (t) Pinocamphene 12۶8 3/0 

3 α-Pinene 9۶۶ 2 24 Terpinene-4-ol 1273 4/۶ 

4 Camphene 987 7/1 25 Brinell acetate 1285 2/0 

5 β-Pinene 990 3/0 2۶ β- Cobain 1349 2/0 

۶ Octene 1000 2/4 27 δ- Elemene 1375 1/0 

7 Myrcene 1029 ۶/0 28 α -Guorjenone 1409 4/1 

8 α-Terpinene 1033 3/0 29 β-Caryophyllene 1418 2/0 

9 P-Cymene 1045 3/0 30 β- Guorjenone 1428 ۶/1 

10 Limonene 1047 2/1 31 Aromadendrons 1438 9/3 

11 1,8-Cineol 10۶8 25/0 32 α-Humulene 1453 5 

12 Cis -Ocimene 1073 ۶/0 33 Aromadendrons 
(ALLO) 

14۶1 1/3 

13 γ-Terpinene 1089 8/0 34 γ - Marilyn 1477 7/0 

14 Trans-Sabinene 

hydrate 
1104 4/0 35 Germacrene - D 1481 ۶/0 
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15 Terpinolene 1119 2/1 3۶ Valencene 149۶ 8/1 

1۶ Cis-Sabinene 

hydrate 
1122 ۶/1 37 α- Marilyn 1502 7/0 

17 Linalool 1139 3/9 38 γ -Kadynn 151۶ ۶/1 

18 α-Thujene 1142 3/1 39 δ -Kadynn 152۶ 5/5 

19 β-Thujone 1151 4/8 40 Ledene 1573 4/1 

20 Camphor 11۶4 9/2 41 Globule 1۶00 1۶ 

21 Pinocamphene 1172 8/0     

 

 

 
 .Malva sylvestrisاسانس گیاه دارویي پنیرک  GCکروماتوگرام  : 1شكل 

 

 
(Salvia officinalisگلي )اسانس گیاه دارویي مریم GC کروماتوگرام : 2شكل 
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 3 جدول در آزمایشات ضد میكروبينتایج حاصل از 

هاي عامل بر باکتري گیاهاناسانس مخلوط  MICو مقادیر 

 شده است.  نمایش داده 4عفونت دهاني در جدول 

ید که دمشخص گر ضدمیكروبين موم آزنجااز اپس 

قابل  ي اثرات مهارکنندگيدارامخلوط اسانس گیاهان 

-ميهاي گرم منفي و مثبت توجهي بر روي انواع باکتري

، مخلوط اسانس گیاهان کهنشان داد همچنین نتایج  باشد.

مختلفي دارد هاي مختلف اثر مهارکنندگي بر روي باکتري

 .(>05/0P) باشدو این اختالف معني دار مي

مانعت بر قطر مان گیاهمخلوط اسانس ثر اسي ربردر  

مشخص شد که بیشترین قطر هاله ها يشد باکتراز ر

به ط مربوممانعت از رشد توسط اسانس گیاهان دارویي 

متر و میلي 4/1۶ي با قطر هالهموتانس س سترپتوکوکوا

 8/14ي با قطر هالهسانگویس س سترپتوکوکوپس از آن ا

ترین قطرهاله عدم رشد مربوط به باکتري متر و کممیلي

متري میلي ۶/۶ي روژینوزا با ایجاد هالهئاس آسودومون

اسانس مخلوط باکتریال در مقایسه خاصیت آنتيباشد. مي

، نتایج حاصل از (3)شكل  و دهانشویه کلرگزیدین گیاهان

مخلوط  باکتریالخاصیت آنتيکه در  آنالیز آماري نشان داد

-دهانشویه کلرهگزیدین بر روي باکتري وگیاهان اسانس 

اختالف کلبسیال نمونیه رپتوکوکوس سالیواریس و هاي است

این نتیجه به  همچنین .(<05/0P) شتدار وجود ندامعني

اسانس  مخلوط دست آمد که خاصیت آنتي باکتریال

از  موتانسس سترپتوکوکوا باکتري بر روي گیاهان

از سوي دیگر، افزایش . دهانشویه کلرهگزیدین بیشتر است

 مخلوط عدم رشد توسط نسبي در میانگین قطر هاله

ه نسبت ب کلبسیال نمونیهبر روي باکتري  گیاهاناسانس 

بنابراین، باتوجه به دهانشویه کلرگزیدین مشاهده شد. 

قطر هاله عدم رشد  مقایسه میانگین از نتایج به دست آمده

هاي بر روي باکتري با کلرهگزینمخلوط اسانس گیاهان 

اسانس مخلوط  ، مشخص شد کهشایع عفونت دهاني

نتایج نسبتأ مشابهي را  گليو مریم دارویي پنیرک انگیاه

 دهد.شویه کلرهگزین از خود نشان ميدهاننسبت به 

مخلوط  کنندگيرقل غلظت مهااحدنتایج حاصل از  

-نشان داد که باکتري (4)جدول ان دارویي اسانس گیاه

، سانگویسس سترپتوکوکو، اموتانسس سترپتوکوکوهاي ا

بیشترین حساسیت را نسبت کلبسیال پنومونیه اشرشیاکلي و 

 د.از خود نشان دادن گیاهان موردنظراسانس  مخلوط به

توان چنین نتیجه گیري کرد که اثرات مهار همچنین مي

هاي گرم بر روي باکتريان اسانس گیاه مخلوط کنندگي

س سترپتوکوکوو اموتانس س سترپتوکوکومثبت )ا

 رم منفي )سودوموناسهاي گبیشتر از باکتريسانگویس( 

  (.4)جدول  باشدمي آنروژینوزا(
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بر هاي عامل عفونت دهاني يعلیه باکترمخلوط اسانس گیاهان و دهانشویه کلرهگزیدین شد م رمیانگین قطر هاله عدنتایج حاصل از :  3جدول 

 متر در سه تكرار.حسب میلي 

 نتیجه آزمون %2کلرهگزیدین شد م رمیانگین قطر هاله عد اهانمخلوط اسانس گیشد م رمیانگین قطر هاله عد باکتري

 استرپتوکوکوس موتانس

 یسئسانگواسترپتوکوکوس 

 سیاسترپتوکوکوس سالیوار

 استرپتوکوکوس سوبرینوس

 اشرشیاکلي

 ایكنال کوردنس

 ئروژینوزاآسودوموناس 

 کلبسیال نمونیه

۶/2 ± 4/1۶ 

4/2 ± 8/14 

۶/2 ± 9/14 

۶/3 ± 9/13 

4/4 ± 1/14 

4/2 ± 4/14 

9/1 ± ۶/۶ 

7/1 ± 4/12 

4/1 ± 5/14 

4/3 ± 2/1۶ 

7/2 ± 4/15 

7/1 ± 8/15 

3/1 ± ۶/13 

۶/1 ± 9/13 

5/1 ± 3/9 

3/2 ± 1/12 

03/0  =P 

03/0  =P 

02/0  =P 

03/0  =P 

01/0  =P 

02/0  =P 

03/0  =P 

04/0  =P 

P= 04/0 نتیجه آزمون  P= 03/0  03/0  =P 

 میانگین توصیف شده است. ±عیار نتایج به صورت انحراف م 

 

 

 هاي عامل عفونت دهاني.مخلوط اسانس گیاهان بر باکتري MICمقادیر :  4جدول 

 Mg/ml هاي مورد آزمایشمیكروب ردیف

  3 موتانسس سترپتوکوکوا 1

  3 سانگویسس سترپتوکوکوا 2

  ۶ یسارسالیوس سترپتوکوکوا 3

  ۶ سسوبرینوس سترپتوکوکوا 4

  3 کلياشرشیا 5

  ۶ نسردیكنال کوا ۶

  9 سودوموناس آنروژینوزا 7

  3 کلبسیال پنومونیه 8

 

 

 بحث

-دارویي طیف وسیعي از فعالیت به طور کلي گیاهان

هاي ضدمیكروبي، آنتي اکسیداني هاي زیستي مانند فعالیت

و فعالیت هاي دیگر را از خود نشان مي دهند. مواد 

به عنوان ترکیبات  شیمیایي استخراج شده از گیاهان

ضدمیكروبي و آنتي اکسیداني به دلیل عوارض جانبي 

 مطرح شوند. ساختگيتوانند جایگزین داروهاي کمتر مي

هاي مكانیسم با ضدمیكروبي اثرات داراي گیاهان

را  ها باکتري رشد هابیوتیک آنتي از متفاوت حتي و مختلف

حیطه  رد تر جامع تحقیقات لزوم امر این و کنندمي مهار

  (1).نماید مي گوشزد را دارویي گیاهان

 به گوناگونفنلي  ترکیبات وجود سبب گیاه پنیرک به

 لحاظ ازو ترکیباتي همچون اوژنول  فالونوئیدها خصوص
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گیاهان  باشد.مي توجه مورد بسیار ضدمیكروبي اثرات

گلي( نیز به )مریم salivaخانواده نعناع به خصوص جنس 

ترپنوئیدي گوناگون نطیر آلفاپیرن و سبب وجود ترکیبات 

ترکیبات فنلي مانند فالوونوئیدها، داراي اثرات 

هاي جنس ضدمیكروبي باالیي بر روي باکتري

هایي مانند استرپتوکوکوس، استافیلوکوکوس و نیز باکتري

اشرشیا کلي، کلبسیال پنومونیه و سودوموناس آئروژینوزا 

 (12).باشندمي

و متعددي در خصوص  مطالعات مختلف نونتاک

-مریمو  پنیرکهاي مختلف بررسي و تجزیه اسانس گونه

در  هاآن يارزیابي خاصیت ضدمیكروبگلي و همچنین 

در ایران صورت گرفته است. نقاط مختلف جهان و 

 که گردید مشخص (13)همكاران بررسي حسن پور و

 ههاي هوایي گیاه پنیرک منطقي اندامقطب غیر عصاره

رات مهارکنندگي رشد قابل توجهي روي ارسباران اث

باکتري هاي مورد آزمایش دارند و در این بین اثرات 

گرم مثبت بیش از باکتري هاي هاي مهاري بر روي باکتري

. همچنین در بررسي هازنداروقلو و گرم منفي مي باشد

گلي این نتیجه به دست آمد که اسانس مریم (14)همكاران

بت و گرم منفي اثرات مهار هاي گرم مثبر روي باکتري

ها با اي ظاهر ساخته است. این یافتهرشد قابل مالحظه

نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر همخواني دارد. 

Walter فعالیت ضدباکتریایي چندین گیاه  (15)و همكاران

هاي گرم مثبت و منفي از جمله پنیرک را بر روي باکتري

ن داد که این گیاهان ها نشابررسي نمودند. مطالعات آن

داراي خواص آنتي باکتریال به ویژه در برابر باکتري 

ها نیز با نتایج به دست باشند. این یافتهاشریشیا کلي مي

 و مطالعه حاضر همخواني دارد. رضويآمده از 

فعالیت زیستي گیاه پنیرک را ارزیابي کردند و  (1۶)همكاران

هاي این گیاه گل ها ونشان دادند که عصاره متانولي برگ

در مطالعه اي  باشند.داراي خواص ضدباکتریایي قوي مي

خواص  بررسيدرباره  (17)و همكارانش Ferrazzano که

ترکیبات پلي فنلي و ضدمیكروبي مواد گیاهي از جمله 

ها مشخص شد که پلي فنل م دادند،انجاپنیرک 

ها از طریق کاهش رشد باکتري فالوونوییدها و آنتوسیانین

و تاثیر در  دندانو اختالل در چسبندگي باکتري به سطح 

هایي نظیر استرپتوکوکوس موتانس، فعالیت آنزیمي باکتري

 کنند.اثرات ضدپوسیدگي خود را اعمال مي

مخلوط اسانس  باکتریایي ضد در این مطالعه خواص 

 آزمایشگاهي شرایط درگلي و مریم پنیرک گیاهان دارویي

استرپتوکوکوس پتوکوکوس موتانس،سترا هاي باکتري روي

 غیره و اشیرشیاکلي ،ورانژیآئرو سودوموناس یس،ئسانگو

 با توجه به نتایج به دست آمده، بررسي و اثبات شد.

بر  مخلوط اسانس گیاهان موردنظراثرات مهار کنندگي 

و موتانس س سترپتوکوکوهاي گرم مثبت )اروي باکتري

هاي گرم منفي تريبیشتر از باکسانگویس( س سترپتوکوکوا

 روژینوزا( بود که با نتایج حاصل ازئآ )سودوموناس

 کامال مطابقت داشت. (13)پور و همكارانحسنمطالعه 

اسانس بر روي علت این تفاوت در اثرات مهارکنندگي 

از  مختلفي دالیلبه تواند هاي گرم مثبت و منفي ميباکتري

گروه از  دو اینساختاري موجود بین دیواره  تجمله تفاو

 سلولي دیواره ساکاریدهايلیپوپليباشد. وجود  هاباکتري

اي همولكول عبوراز  سدي مانند ،منفي مهاي گرباکتري

آنجایي که اکثر د. از کنبزرگ و آبگریز ممانعت مي

ها ماهیت و اسانس هاترکیبات موثر موجود در عصاره

 نتیجه گرفت که این چنین توانمي لذاگریزي دارند، آب

-مواد امكان نفوذ و دسترسي به نقاط فعال داخل باکتري

-باکتري دلیل، معموالن به همیمنفي را ندارند و  مهاي گر

مثبت  مهاي گرکتريم منفي در مقایسه با باهاي گر

 (13).دهندنشان مي اهمقاومت بیشتري نسبت به ترکیبات گی
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 گیرینتیجه

 که نشان داد نتایج حاصل از آزمایشات ضد میكروبي

داراي گلي ان دارویي پنیرک و مریماسانس گیاهمخلوط 

هاي گرم اثرات مهاري قابل توجهي بر روي انواع باکتري

چنین در مقایسه قطر هاله عدم . همباشدميمنفي و مثبت 

 با کلرهگزین، مشخص شد که مخلوط اسانس گیاهانرشد 

نتایج نسبتأ مشابهي را نسبت به  گیاهاناسانس  مخلوط

در نتیجه دهد. شویه کلرهگزین از خود نشان ميدهان

هاي مختلف، پس از با غلظت اناسانس این گیاهمخلوط 

مناسبي براي  تواند جایگزینمي کامل ترانجام مطالعات 

 هايهاي شیمیایي در درمان عفونتداروها و دهانشویه

 .دهاني باشد

 تشکر و قدردانی

 بنیانبخش تحقیق و توسعه شرکت دانشاز 

به دلیل تامین هزینه و امكانات  پژوهشگران داروي سبز

دانشكده دندانپزشكي دانشگاه چنین از این طرح و هم

به دلیل همكاري در اجراي این تحقیق تبریز علوم پزشكي 

 آید. عمل ميهتشكر و قدرداني ب
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