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 چکیده

 مطالعات .افتددندانی اتفاق می های روی سطوحبا کربوهیدراتمیکروارگانیسم های عامل پوسیدگی کنش بین در اثر برهمپوسیدگی  مقدمه:

قاومت نسبی به با توجه به م دهند.را در ضایعات پوسیدگی نشان می اسیدوفیلوسالکتوباسیلوس و  استرپتوکوکوس موتانس هایحضور باکتری

در این پژوهش اثر ضدمیکروبی این گیاه بر روی این ، و با توجه به اثرات ضدمیکروبی گیاه هندوانه ابوجهل هاها در میان باکتریبیوتیکآنتی

 .بررسی قرار گرفت باکتری ها مورد
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Introduction: Caries happen by the interaction between microorganisms causing caries and carbohydrates on the tooth 

surface. Studies show the presence of Streptococcus mutans and Lactobacillus acidophilus bacteria in caries lesions. 

Considering the relative resistance to antibiotics among bacteria and given the antibacterial effect of Citrullus Colocynthis, this 

study aimed to evaluate the antimicrobial effect of this plant. 

Materials and Methods: After preparing the extract by the maceration method, serial dilutions of 1:2, in which each 

concentration contains an active ingredient equal to half of its previous concentration, were prepared from 16384 to 8 µg/ml. 

Afterward, in each plate, 100 μl of different concentrations of extracts, culture medium (2×), and standard bacterial suspension 

were added. The plates were incubated in an anaerobic jar at 37°C for 48 h. Following that, minimum inhibitory concentration 

was determined by observation. 

Results: Ethanolic extract inhibited the growth of Lactobacillus acidophilus at the concentration of 16384 µg/ml, and the 

aqueous extract inhibited the growth at the concentrations of 16384 and 8192 µg/ml. The ethanolic and aqueous extracts 

inhibited Streptococcus mutans growth at the concentrations 16384 and 8192 µg/ml.   

Conclusion: The inhibitory effect of ethanolic and aqueous extracts of Citrullus colocynthis on Streptococcus mutans was 

the same, and considering that only very high concentrations have antibacterial effects, none of the extracts had antibacterial 

effects on this bacterium. Regarding Lactobacillus acidophilus, none of the extracts had antibacterial effects on this bacterium. 
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ی نصف ای به اندازهی مؤثرهکه در آن هر غلظت حاوی ماده 2به  1های سریال رقت به روش خیساندن، پس از تهیه عصاره ها:د و روشموا

ها، مختلف عصاره غلظت هایاز  lµ 100/1 های میکروپلیتدر هریک از چاهکسپس  تهیه شد. 8تا  µg/ml 16384 از د،غلظت قبلی خود بو

درجه قرار  37ساعت در دمای  48ها در جار بی هوازی به مدت میکروپلیت باکتری اضافه گردید.استاندارد و سوسپانسیون ×( 2)محیط کشت 

 .شدتعیین به طریق چشمی  MICبعد از گرماگذاری، میزان داده شد و 

 µg/ml هایی آبی نیز در غلظتشده و عصاره الکتوباسیلوس اسیدوفیلوسمانع رشد باکتری  µg/ml 16384 ی الکلی در غلظتعصاره ها:یافته

 مانع رشد باکتری µg/ml 8192 و µg/ml 16384 هایی الکلی و آبی در غلظتاز رشد جلوگیری کرد. عصاره µg/ml 8192 و 16384
 شدند.استرپتوکوکوس موتانس 

وجه به باال یکسان بوده و با ت استرپتوکوکوس موتانسهای آبی و الکلی هندوانه ابوجهل برای باکتری میزان مهارکنندگی عصاره گیری:نتیجه

 اسیدوفیلوس الکتوباسیلوسها بر این باکتری اثر ضدباکتریایی نداشتند. در مورد باکتری یک از عصارههای مؤثر بر این باکتری هیچبودن غلظت

 ند.ودها فاقد اثر آنتی باکتریال بر باکتری بی این عصارهنیز، هر دو

 الکتوباسیلوسوس اسیدوفیلوس، استرپتوکوکوس موتانس، هندوانه ابوجهل :کلمات کلیدی
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 مقدمه
زمن های مپوسیدگي دنداني یكي از شایع ترین بیماری

به صورت کلي  .و قابل پیشگیری در سراسر جهان است

عامل  کنش بین فلور دهانيپوسیدگي را در اثر برهم

 های قابل تخمیر روی سطوحبا کربوهیدرات پوسیدگي

مطالعات متعددی  گیرند.دنداني با گذشت زمان در نظر مي

های میكروارگانیسم در حضور گونهتغییر در تعادل 

پوسیدگي را نسبت به سطوح بدون پوسیدگي نشان 

 (1-3).دهندمي

استرپتوکوکوس موتانس طبق مطالعات اپیدمیولوژیک 

رسد با پوسیدگي دنداني مرتبط است و به نظر مي متعددی

این باکتری گرم مثبت، نقش اصلي را در آغاز پوسیدگي 

مطالعات متعدد با استفاده از چنین هم د.کنایفا مي

ها اسیلاند که الکتوبپیشرفته نشان داده وليهای مولكتكنیک

در نواحي پیشروی ضایعات پوسیده قرار داشته و احتماالً 

 (4و5).ها با پوسیدگي عاج در ارتباط هستندیاین باکتر

ها استفاده از گیاهان دارویي برای اهداف درماني قرن 

 20پذیرد. با این وجود تنها قریب به صورت مي است که

از گیاهان موجود در جهان از جهت فارماکولوژیكي  درصد

با توجه به مقاومت  .اندو تایید شده و بیولوژیكي آزمایش

ه ها در میان میكروفلور طبیعي دهان ببیوتیکنسبي به آنتي

های گروه ویریدانس و رویكردهای خصوص استرپتوکوک

ي تا کنون اثربخش ،گیری از گیاهان دارویيبهره اخیر طب در

و  Japanese Green Tea، Piper betelمانند  گیاهان مختلفي

Plantago Major Leaves ها سنجیده شده بر این باکتری

 (6-8).است

و  Citrulus Colocynthisهندوانه ابوجهل با نام علمي  

های گیاهي است علفي و چند ساله با ساقه ،نام عربي حنظل

خوابیده بر روی زمین و گاهي باال رونده. میوه که قسمت 

مورد استفاده گیاه است به شكل کروی و به اندازه یک 

پرتقال معمولي به رنگ زرد، زرد متمایل به سبز و یا سبز 

ید رنگ، اسفنجي و بسیار رنگ است. قسمت داخل میوه سف

س باشد که پهای متعدد و بیضي شكل ميتلخ و حاوی دانه

 (9).آیندميای دراز رسیدن به رنگ قهوه

ترین ترکیب میوه گلیكوزیدی است که در سال مهم

استخراج و شناسایي شد و کولوسینتین نام گرفت.  1818

این ماده بسیار تلخ و در آب و الكل محلول است و اثرات 

 باشد. این ماده به مقدار بسیارمربوط به این ماده مي میوه نیز

 (9).ها وجود داشته باشدکم ممكن است در دانه
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ی گیاه هندوانه بر اساس مطالعات انجام شده عصاره

مثبت  های گرمباکتریال علیه باکتریابوجهل دارای اثر آنتي

 Escherichia Coli, Pseudomonas و گرم منفي از جمله

Aeruginosa, Staphylococcus Aureus  وEnterococcus 

faecalis (10).مي باشد 

با  ،پژوهش حاضر در مسیر تبدیل شبه علم به علمدر 

ی گیاه هندوانه ابوجهل عصارهتوجه به استفاده گسترده از 

های مستند در مورد و با در نظر گرفتن محدود بودن پژوهش

باکتری استرپتوکوکوس موتانس و عدم اثر این گیاه بر 

 وجود پژوهش مستند مربوط به اثر این گیاه بر باکتری

هدف بررسي اثر واقعي  ،الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

ه همین ب های فوق بوده است.بر باکتری آنمیكروبیال آنتي

از یک آنتي بیوتیک موثر بر این  ،منظور و برای مقایسه

باکتری ها )سیپروفلوکساسین( استفاده شده است. مسلماً در 

صورت ادامه تحقیقات و نتایج مثبت در این پژوهش در گام 

های بعدی به مقایسه اثرات این گیاه با دهانشویه هایي از 

 قبیل کلرهگزیدین پرداخته خواهد شد.

 هامواد و روش

ها یهای استاندارد باکترسویه :اکتریتهیه سوسپانسیون ب

 :Streptococcus Mutans (IBRC-M)به صورت کشت فعال 

10682) Lactobacillus Acidophilus (IBRC-M:10815)  از

 از مرکز ملي ذخایر ژنتیكي و زیستي ایران تهیه شد.

هایي که در پلیت کشت داده شده بود )کشت تازه باکتری

براث تلقیح شد )برای ساعته( در محیط  48-24

 Brain) براث استریل BHI استرپتوکوکوس موتانس محیط

Heart Infusion) و برای الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس محیط 

MRS (De Man, Rogosa and Sharpe agar)  و پس از آن

درجه  37هوازی در دمای ساعت در جار بي 48به مدت 

ری مطابق تسانتي گراد نگهداری شد. سپس سوسپانسیون باک

 مک فارلند تهیه شد. 5/0

 2به  1های آنتي بیوتیک سیپروفلوکساسین نیز در رقت

ی نصف ای به اندازهی مؤثرهکه در آن هر غلظت حاوی ماده

میكروگرم بر میلي لیتر تا  128از  غلظت قبلي خود بود،

 (11).میكروگرم بر میلي لیتر مورد استفاده قرار گرفت 0625/0

ازه ت تگیاه به صور: میوه هندوانه ابوجهل یتهیه عصاره

و در فصل بهار از عطاری معتبر در شهر قم تهیه شد و ضمن 

های ظاهری آن با کتاب گیاهان تطبیق شكل و ویژگي

که از منابع معتبر و قابل استناد  (9)دارویي صالحي سورمقي

باشد، به تایید سرکار خانم دکتر هدی در این زمینه مي

 ابولحسني استادیار دانشگاه علوم پزشكي قم رسید.

تدا اب ،هندوانه ابوجهل و الكلي ی آبيبرای تهیه عصاره

این گیاه خشک و سپس با آسیاب پودر  میوه بالغ و رسیده

توسط ترازوی دیجیتال مدل شد. پودر میوه هندوانه ابوجهل 

PCB 3500-2  گرم ساخت کمپاني  01/0با دقتKERN 

پس از قرار گرفتن پودر  .توزین شد g 5آلمان به میزان 

و آب مقطر  cc 100، 20به  1با نسبت مورد نظر در ارلن، 

به عنوان حالل روی پودر ریخته شد  (12)درصد 96اتانول 

تا کامال روی پودر را بپوشاند. سپس در ارلن پوشانده شد 

ساعت در دستگاه تكان دهنده  48برای مدت  هاو محلول

(Shaker) دمای اتاق قرار گرفت. این روش عصاره گیری  در

 (12).خیساندن )ماسراسیون( نام دارد

مورد نظر با استفاده از  هایساعت محلول 48ز پس ا

کاغذ صافي، صاف شده و محلول همگن حاصل جهت 

 مانده دردر دمای اتاق قرار گرفت. مواد باقي تبخیر حالل

هندوانه  و الكلي ی آبيظرف پس از تبخیر حالل عصاره

گرم عصاره  504/1 ،با استفاده از این روش ابوجهل است.

به دست گرم عصاره خشک اتانولي  617/1و خشک آبي 

  آمد.

 :های سریال از عصاره میوه هندوانه ابوجهلتهیه رقت -

های سریال از عصاره هندوانه ابوجهل که برای تهیه رقت
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 DMSO Dimethyl حالت خشک و پودری دارد از حالل

Sulfoxide) ).برای  محصول شرکت مرک آلمان استفاده شد

ها از وجود و استریل کردن آن هاعصارهحفظ خاصیت 

 ها( از فیلترها و ویروسهرگونه آالینده )از قبیل باکتری

استفاده  jet biofilمیكروني محصول شرکت  22سرسرنگي 

های سریال رقتبا ی هندوانه ابوجهل شد. پس از آن عصاره

ی ای به اندازهی مؤثرهکه در آن هر غلظت حاوی ماده 2به  1

میكروگرم در  8تا  16384از  خود بود، نصف غلظت قبلي

ای خانه 96های میكروپلیت لیتر تهیه شده و در چاهکمیلي

چنین از هم د.میكرولیتر اضافه ش 100از هر رقت، میزان 

 128از  ،2به  1های آنتي بیوتیک سیپروفلوکساسین در رقت

ه بمیكروگرم بر میلي لیتر  0625/0میكروگرم بر میلي لیتر تا 

 (11و13و14).عنوان کنترل مثبت استفاده شد

حیط م :مضاعف غلظت با تهیه محیط کشت مولر هینتون براث

دارای غلظت دو برابر محیط کشت  غلظت مضاعفبا کشت 

ساده است. برای این منظور باید نسبت آب مقطر اضافه شده 

به محیط کشت نصف میزان توصیه شده برای تهیه محیط 

درجه  121کشت ساده باشد. سپس محیط کشت در دمای 

درجه سانتي گراد خنک  4سانتي گراد استریل و در دمای 

 د.ش

ترکیبات مورد استفاده برای هر گونه  MICتعیین میزان 

لیتر محیط کشت میكرو 100ابتدا به همه خانه ها  :باکتریایی

تا  1های اضافه شد و به ترتیب در خانه غلظت مضاعفبا 

ی تهیه شده در  2به  1های میكرولیتر از رقت 100، 12

 100ها مرحله قبل اضافه گردید. سپس درون تمام چاهک

مک فارلند  5/0میكرو لیتر از سوسپانسیون باکتری با غلظت 

مجموع با توجه به دو مرتبه تكرار برای در که  ،اضافه گردید

ی گونه 2چنین بیوتیک و همها و آنتيصارههر یک از ع

چاهک استفاده  120ها، رقت عصاره 12مختلف باکتری و 

ای مورد خانه 96عدد میكروپلیت  2 شد که به همین منظور

 (1استفاده قرار گرفت.)تصویر 
 

 
 : عصاره آبي، W: عصاره الكلي،  AL:  1تصویر 

Cسیپروفلوکساسین : 

 

 48جار بي هوازی به مدت  درها در آخر میكروپلیت

 درجه قرار داده شد.  37ساعت در دمای 

ی عصاره میوه MIC، میزان گرمخانه گذاریبعد از 

هندوانه ابوجهل و داروی مورد استفاده به طریق چشمي 

. کمترین غلظتي از عصاره یا دارو که شدگزارش  تعیین و

ب آن ترکی MICدر آن رشد باکتری مشاهده نشد، به عنوان 

های دیگری از جمله روش اخیرا روش گزارش شد.

د نظر اند. هرچنها شدهاتومات جایگزین لوله-میكروتیتر نیمه

ها مشاهده عدم رشد در یكي از نهایي در تمامي شیوه

  (15).شودگزارش مي MICها است که تحت عنوان چاهک

ه د کوکشت و باکتری بکنترل مثبت حاوی محیط 

  .دوکه محیط کشت استفاده شده سالم ب بوددهنده این نشان

اوی ح بیوتیک، عصاره و آنتيکنترل منفي محیط کشت

شت ، محیط کمحیط کشت به همراه سرم فیزیولوژی استریل

 ودب بیوتیکبه عالوه آنتي به عالوه عصاره و محیط کشت

حیح صدهنده استریل شدن که نباید رشد داشته باشد و نشان

 است. بیوتیکها و آنتيعصاره ،محیط کشت

ها و سالم برای اطمینان از زنده و سالم بودن باکتری

میكرو لیتر از سوسپانسیون باکتری  100بودن محیط کشت، 
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مرتبه با سرم فیزیولوژی  100مک فارلند که  5/0با غلظت 

میكرولیتر از محیط کشت مولر  100به بود، رقیق شده 

 37ساعت در دمای  48به مدت هینتون براث اضافه شد و 

پس از . داری شدگراد در جار بي هوازی نگهی سانتيدرجه

محیط کشت کامال آثار کدورت و رشد  ،ساعت 48

 می سالدهندهها را در خود نشان داد که این امر نشانباکتری

چنین سالم بودن محیط کشت ها و همباکتریو زنده بودن 

 د.وب

 هایافته

 باکتریال دو گروهی حاضر به بررسي اثر آنتيمطالعه

های ی آبي و الكلي گیاه هندوانه ابوجهل بر باکتریعصاره

استرپتوکوکوس موتانس و الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس 

های کشت به صورت پرداخته است. برای این منظور محیط

های مختلف بررسي شدند و از نظر کدورت در رقتچشمي 

کر شده های ذکه نتایج آن به تفكیک برای هر یک از باکتری

 –الزم به ذکر است که عالمت + و  باشد.به شرح زیر مي

 به معنای رشد و عدم رشد باکتری است. به ترتیب

برای اطمینان از صحت نتایج به دست آمده هر یک از 

های جدید تكرار شد که مجددا نتایج مراحل فوق در چاهک

 ی قبل کسب شد.مشابه مرحله

یوتیک بهای مختلف آنتيچنین برای کنترل منفي، غلظتهم

وتانس و های استرپتوکوکوس مسیپروفلوکساسین بر باکتری

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس سنجیده شد که نتایج آن در 

 ادامه آمده است.

 

 

 و استرپتوکوکوس موتانس ی آبي و الكلي هندوانه ابوجهل بر باکتری الکتوباسیلوس اسیدوفیلوساثر عصاره:  1 جدول

غلظت عصاره 

µg/ml 

16384 8192 4096 2048 1024 512 256 128 64 32 16 8 

 + + + + + + + + + + + - الكلي/الکتوباسیل

 + + + + + + + + + + - - الکتوباسیل آبي/

 + + + + + + + + + + - - الكلي/ موتانس

 + + + + + + + + + + - - موتانس آبي/

 

 

 های مختلف سیپروفلوکساسین بر استرپتوکوکوس موتانساثر غلظت:  2جدول 

 µg/ml 128 64 32 16 8 4 2 1 5/0 25/0 125/0 0625/0 غلظت سیپرو

 - - - - - - - - - - - - سیپرو/موتانس

 _+ - - - - - - - - - - - الکتوباسیل سیپرو/

 

 

 هاها و عصارهکنترل محیط کشت، باکتری:  3جدول 

 مولر/ موتانس مولر/ آبي مولر/الكي مولر/سیپرو الکتوباسیلمولر/  مولر خالي کنترل

 + - - - + - نتایج کنترل
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 بحث
ی الكلي گیاه هندوانه ابوجهل ی حاضر عصارهمطالعهدر 

بر باکتری الکتوباسیلوس  µg/ml 16384 تنها در غلظت

ی ارهچنین عصو هماسیدوفیلوس اثر ضد باکتریایي داشت 

مانع  µg/ml 8192و  µg/ml 16384 هایآبي نیز در غلظت

. با وجود این که این تفاوت از بودرشد این باکتری شده 

توان اینگونه نتیجه اما مي ،نیست دارآماری چندان معنانظر 

ی هندوانه گرفت که حالل آب در استخراج مواد مؤثره

ابوجهل نسبت به اتانول بهتر عمل کرده است، هر چند برای 

تایید این نظر انجام مطالعات بیشتر ضرورت دارد. از آنجا 

باکتریال ی آنتيهای ذکر شده برای یک مادهکه غلظت

که  رفتگونه نتیجه گتوان اینمقادیر بسیار باالیي هستند مي

هندوانه  ی آبيباکتریال عصارهبا وجود باالتر بودن اثر آنتي

ی الكلي آن بر باکتری ابوجهل نسبت به عصاره

اقد اثر ها فهر دوی این عصاره ،الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

  باشند.آنتي باکتریال مشخص بر باکتری مذکور مي

های ی الكلي گیاه هندوانه ابوجهل در غلظتعصاره

µg/ml 16384 و µg/ml 8192  بر باکتری استرپتوکوکوس

آبي  یچنین عصارهو همموتانس اثر ضد باکتریایي داشته 

مانع رشد  µg/ml 8192 و µg/ml 16384 هاینیز در غلظت

های ذکر شده برای . از آنجا که غلظتبوداین باکتری شده 

توان باکتریال مقادیر بسیار باالیي هستند ميی آنتيمادهیک 

های آبي و الكلي گیاه عصارهکه  گونه نتیجه گرفتاین

هندوانه ابوجهل فاقد اثر آنتي باکتریال مشخص بر 

 باشند.استرپتوکوکوس موتانس مي

ترین اثر بیش (16)و همكارانش Bnyanی در مطالعه

به  ی اتانولي هندوانه ابوجهلعصاره بازدارندگي رشد

 Escherichia Coli ،Proteus mirabilis هایترتیب بر باکتری

ترین میزان است. کم هبود Staphylococcus aureusو 

 Streptococcus agalactia بازدارندگي رشد متعلق به باکتری

 Streptococcus هایبود و این عصاره بر باکتری

pneumoniae ،Streptococcus mutans و Klebsiella 

pneumonia یک ی آبي نیز بر هیچاثری نداشته است. عصاره

 .های مذکور اثری نداشتاز باکتری

رشد  (17)و همكارانشی کفشگری بر اساس مطالعه

استرپتوکوکوس موتانس و کاندیدا آلبیكنس به طور مؤثری 

ی آبي و الكلي هندوانه ابوجهل محدود توسط عصاره

اضر ی حشود. علت تناقض در نتایج این مطالعه با مطالعهمي

چنان  .گیری باشدمیتواند مربوط به تفاوت در روش عصاره

ی هندوانه ابوجهل مورد استفاده برای پودر میوه که میزان

گیری بسیار بیشتر از مقادیر مورد استفاده در پژوهش عصاره

 حاضر بوده است.

 Ramasamy(18)و  velaThangی بر اساس نتایج مطالعه

ی متانولي برگ هندوانه ابوجهل پتانسیل اثرات عصاره

ت های گرم مثبضدباکتریایي و ضد قارچي علیه باکتری

(Staphylococcus aureus ،Streptococcus pneumoniae  و

Bacillus subtilisي )( و گرم منفKlebsiella pneumoniae ،

Shigella dysenteriae  وEscherichia coliهای ( و گونه

 .( نشان دادCandida albicansقارچي )

Belsem Marzouk نشان دادند خواص  (19)و همكارانش

 (Ethanopharmacological)ی اتانولي دارویي عصاره

ی بلوغ گیاه متفاوت هندوانه ابوجهل با توجه به مرحله

ت ی میوه و دانه تفاوباکتریال عصارهباشد و بازده آنتيمي

ی این گیاه به ی ساقه و ریشهاثر عصاره داری دارد.معني

ترین ی آن بود و کمی میوه و دانهتر از عصارهمراتب کم

 یاه بود.ی گی ریشهباکتریال متعلق به عصارهمیزان اثر آنتي

فاوتي از گیاه های متهای مختلف قسمتهمچنین در حالل

 .باکتریال را دارندترین اثر آنتيبیش

Hussain گیاه دارویي مختلف  10اثر  (20)و همكارانش

که در میان این گیاهان دارویي،  ،دندسنجی را باکتری 5بر 
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گیاه هندوانه ابوجهل نیز قرار داشت. طبق نتایج این 

ی های اتانولي هندوانه ابوجهل بر باکتریعصاره ،پژوهش

Staphylococcus aureus  وCorynebacterium bovis  بي اثر

 Pasteurellaها یعني بود ولي مانع رشد سایر باکتری

multocida ،Escherichia Coli  وBacillus cereus شد.  

Najafi نشان دادند اثر ضدباکتریایي  (21)و همكارانش

ی خام آبي و اتانولي هندوانه ابوجهل وابسته به دوز عصاره

تری باکتریال بیشاثر آنتي mg/ml 5 بوده و عصاره با غلظت

 Staphylococcusبر باکتری  mg/ml 5/2 نسبت به غلظت

aureus تر هیچ اثر ضد باکتریایي بر های پاییندارد. غلظت

ی این باکتری نشان ندادند. میزان بازدارندگي رشد عصاره

 .ودی اتانولي برگ آن بتر از عصارهی گیاه بیشاتانولي میوه

Priyavardhini ی نشان دادند عصاره (22)و همكاران

لروفروم و استون هندوانه ابوجهل دارای اثر ضد باکتریایي ک

، Staphylococcus aureusهای باکتریمشخص بر 

Escherichia coli ،Pseudomonas aeruginosa، Klebsiella 

pneumonia  وSerratia marcescens  بودند که از این میان

ترین میزان مهارکنندگي رشد مربوط به باکتری بیش

Pseudomonas aeruginosa تفاوت در نتایج مطالعات بود .

یاه ی بلوغ گتواند به علت متفاوت بودن مرحلهمختلف مي

گیری و روش بررسي اثر های عصاره استفاده شده، روش

 .باکتریال باشدآنتي

 گیرینتیجه

های آبي و الكلي هندوانه میزان مهارکنندگي عصاره

و با  کوک موتانس یكسان بودابوجهل برای باکتری استرپتو

یک های مؤثر بر این باکتری هیچتوجه به باال بودن غلظت

های آبي و اتانولي هندوانه ابوجهل بر این باکتری از عصاره

اثر ضدباکتریایي نداشتند. در مورد باکتری الکتوباسیلوس 

تریال باکاسیدوفیلوس نیز با وجود باالتر بودن اثر آنتي

 ی الكلي آنوانه ابوجهل نسبت به عصارهی آبي هندعصاره

یال ها فاقد اثر آنتي باکتربر این باکتری، هر دوی این عصاره

 ولي با توجه به عدم ؛باشندمشخص بر باکتری مذکور مي

توان ، ميµg/ml 16384 باکتری ها در چاهک با غلظترشد 

رفي باکتریال معاین غلظت را به عنوان غلظت دارای اثر آنتي

 کرد. 

  و قدردانی تشکر

از سرکار خانم سارا موسایي که در انجام بدینوسیله 

، قدرداني مایشگاهي این پژوهش یاریمان کردندمراحل آز

ی نامه دکتری حرفه اپایانبرگرفته از این پژوهش  .مي گردد

  است. IR.MUQ.REC.1399.031دندانپزشكي به شماره 
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