
 ها مجله دنیای میکروب
 5931( پاییز 82سال نهم شماره سوم )پیاپی 

 851-881صفحات 

 *( آدرس برای مکاتبه: مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زیست شناناسنی 

  abrisham@um.ac.irپست الکترونیک:  62464910190تلفن:    

 تأثیر ضد میکروبی اسانس گیاه نوروزک بر روی باکتری های بی هوازی 
 حلقی -مولد عفونت های دهانی

 7، رضا ظریف6، حسن پرسا1، جواد اصیلی4، آرزو ذاکر9، ریحانه هوشیار سرجامی8، مهرانگیز خواجه کرم الدینی5*پروانه ابریشم چی
استاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز تحقیقات میکروب شااسی و ویروس شااسی،  9دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زیست شااسی، 4
 دکتری تخصصی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زیست شااسی، 1کارشااس ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زیست شااسی،  3

 کارشااس ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشکده علوم گیاهی، گروه  0دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده داروسازی، گروه فارماکوگاوزی،  6 
 کارشااس ارشد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گروه میکروب شااسی  1پژوهشی بقوالت، 

 چکیده

 هنای بنا نوروزک گیاهی دارویی متعلق به تیره نعااع و بومی استان خراسنان اسنت  اینن گنیناه دارای وینژگنی سابقه و هدف:

باشد  این مطالعه با هدف بنررسنی ارزش دارویی ماناد خاصیت ضد میکروب، ضد التهاب، ضد درد، آرام بخش و آنتی اکسیدان می

 حلقی انجام شد  -های دهانیهوازی مولد عفونتهای بیاثر ضد باکتریایی اسانس گیاه نوروزک بر برخی از باکتری

دهی از ماطقه بجستان، واقن  در اسنتنان های هوایی نوروزک در مرحله گلکاربردی بخش-در این پژوهش بایادیها: مواد و روش

شااساینی  GC-MSآوری گردید و به روش تقطیر با آب، اسانس گیری شد  اجزای اسانس با استفاده از دستگاه خراسان رضوی جم 

استرپنتنوکنوکنوس ، استرپتوکوکوس موتانسهای ( بر باکتریmg/ml  66 ،96 ،4926 ،0296های مختلف اسانس )گردیدند  اثر غلظت
های دیسک کاغذی، چاهک )انتشار در آگار(، کالیبراسینون به روش اکتیاومایسس ویسکوسوسو  استرپتوکوکوس سانگوئیس، پیوژنز

 متداول، رقت در آگار و رقت در لوله ارزیابی شد  

%( و 41243پینانن )-α%(، 41244مورولول )-α%(، 93236پیان )-βترکیب شااسایی شده در اسانس، به ترتیب،  36از میان یافته ها: 

هنای ای بر رشد بناکنتنری%(، اجزای اصلی بودند  اسانس این گیاه تأثیر بازدارندگی قابل مالحظه43296سیائول( ) 8و  4اوکالیپتول )

 استرپتوکوکوس منوتناننس مشاهده گردید   mg/ml  66مورد بررسی داشت  به طوری که بیشترین اثر بازدارندگی از رشد، در غلظت 

 (mg/ml 43228=MIC ،mg/ml 34222=MBC و )استرپتوکوکوس پیوژنز (mg/ml 96239=MIC ،mg/ml  64222 =MBC به ترتنینب )

 ترین باکتری در برابر اسانس گیاه نوروزک بودند ترین و مقاومحساس

های دهنان ها و به ماظور کاترل بیماریشویهتواند به عاوان یک فرآورده طبیعی برای تهیه دهاناسانس گیاه نوروزک میگیری: نتیجه

 و دندان مورد استفاده قرار گیرد  

 های دهانی گیاه نوروزک، اسانس، ضد باکتری، باکتریواژگان کلیدی: 

 26خرداد ماه پذیرش برای چاپ:      26فروردین ماه دریافت مقاله: 

 مقدمه     

به عاوان            گیاهان دارویی، مااب  طبیعی با ارزشی هستاد که                                                    

شوند  عقیده بر این است که                           عوامل درمانی در نظر گرفته می                            

 (     4های دارویی ماشأ گیاهی دارند )                             حداقل یک سوم فرآورده                    

از میان گیاهان معطر مختلف که خاصیت دارویی دارند، گیاهان                                                         

(، که بزرگترین جاس                          )   سالویا      تیره نعااع از جمله جاس                        

(  با توجه به               9ای دارند )          این تیره است، جایگاه برجسته و ویژه                                  

های     بیوتیک      ها نسبت به آنتی               مقاومت روزافزون میکروارگانیس                              

رای ، استفاده از ترکیبات ضد میکروبی موجود در گیاهان در                                                        

 های اخیر مورد توجه خاصی قرار گرفته است                                          سال   
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ها، اثرات جانبی                 شویه    داروهای ساتزی رای  ماناد دهان                             

ها در       های مقاوم به آن               نامطلوبی دارند و تعداد میکروارگانیس                                     

 حال افزایش می باشد                      

در این میان، کشف گیاهانی با اثرات ضد باکتریایی و استفاده                                                          

شویه، عوار  نامطلوب ترکیبات                             ها به عاوان دهان                از آن     

تر نیز خواهد              به صرفه         شیمیایی را کاهش خواهد داد و مقرون                                 

(، گیاهی علفی و پایا است که                                              بود  نوروزک )             

در مااطق گرمسیری خراسان، سماان و بخشی از اف انستان                                                    

های     (  برای عصاره و اسانس حاصل از بخش                                 3روید )      می  

های زیستی متاوعی گزارش شده است که                                   مختلف گیاه فعالیت                 

(، ضد تشا ، ضد میکروب                       1توان اثرات ضد درد )                   از جمله می          

(، آرام بخش، خواب                   1(، ضد زخ  معده )                0(، ضد التهاب )              6) 

 ( 2و     8اکسیدان )         ( و آنتی        6آور، شل کااده ع الت )                    

 اشاره نمود              

ای هستاد که توس                   ها ترکیبات طبیعی فرار و پی یده                              اسانس     

ها،     ها، ویروس         گیاهان برای محافظت در برابر انواع باکتری                                        

  شوند و نقش مهمی در گرده                       ها و سایر آفات تولید می                       قار     

های     (  عملکرد ضد میکروبی بارز اسانس                               46افشانی دارند )              

های مختلف،            ها پیش شااخته شده و بررسی                         گیاهی از سال            

ها به عاوان عوامل ضد میکروبی                              حاکی از قابلیت کاربرد آن                        

طبیعی است  این امر، موضوع تحقیقات متعددی در رابطه با                                                      

(  تأثیر اسانس                44باشد )      های گیاهی می            گری انواع گونه              غربال     

های     در ممانعت از رشد باکتری                         سالویا      های مختلف جاس               گونه    

 متعدد گزارش شده است                       

   سالویا شریفی            توان به اثر ضد باکتریایی                          از جمله می          

(،    43( )                  )   سالویا ورتیسیالتا                (،    49( )              ) 

 سالویا الیگوفیال                 (،                )       سالویا اتیوپیس              

 (                 )   سالویا کلرولوکا               (،    41( )                 ) 

   سالویا اسکالرآ             ( و                   )   سالویا مولتیکالیس                 (،    46) 

 استافیلوکوکوس اورئوس                      های     ( بر باکتری           40( )             ) 
 ( اشاره نمود  چلبیان                             ) اشریشیا کلی             ( و              ) 

 (Chalabia                                و همکاران نیز مهار رشد باکتری )     های

شیگال      (،                    ) استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس                            

را در اثر اسانس                   اشریشیا کلی           ( و                      ) فلکساری         

(  فعالیت ضد              41( نشان دادند )                          )   سالویا فروتیکوزا                

 سالویا آتروپاتانا                   و     سالویا اتیوپیس              باکتریایی اسانس                 
( م بت                     ) کلبسیال پاومونیه                 ( بر                   ) 

 (     41ارزیابی شد )            

(                   ) پروتئوس ولگاریس                 اثر ممانعت از رشد                   

( و     Ba   liنیز توس  بتولی )                سالویا اسکالرآ               تحت تأثیر اسانس                 

های     (  گزارش        48گزارش گردید )               9643همکاران در سال                

موجود در رابطه با تأثیر اسانس، عصاره بر  و ریشه گیاه                                                      

باسیلوس           ، استافیلوکوکوس اورئوس                    های     نوروزک نیز بر باکتری                    

سودوموناس           ،   اشریشیا کلی           (،                     ) سوبتیلیس          
کاندیدا         ( و مخمر                                ) آئروژیاوزا            

( حاکی از آن است که این گونه                                              )   آلبیکاس       

تری     تر و عمیق         کاندیدای مااسبی برای انجام مطالعات گسترده                                         

باشد      ها می     در زمیاه خوا  ضد باکتریایی و ضد قارچی اسانس                                           

(  هدف از این مطالعه بررسی کمی و کیفی اسانس حاصل از                                                     6) 

بر  گیاه نوروزک و بررسی اثر ضد میکروبی آن بر برخی از                                                      

 های     هوازی مولد پوسیدگی و عفونت                          های بی      باکتری      

 حلقی، در شرای  آزمایشگاهی بود                                 -دهانی     

 ها  مواد و رو           

بر  گیاه نوروزک                 آوری گیاه و تهیه نمونه گیاهی:                               الف( جم         

گاه طبیعی خود در شهرستان                          دهی از رویش           در مرحله گل           

بجستان در استان خراسان رضوی جم  آوری و در هرباریوم                                                    

پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد شااسایی شد                                                     

4)شماره هرباریومی:                    9 8 3  آوری      های جم        (  نمونه        6

 شده، در سایه و دمای آزمایشگاه خشک گردیدند                                           

گرم بر  تازه و پودر شده                           966مقدار       ب( استخرا  اسانس:                   

ساعت در بالن دستگاه تقطیر )مخزن دستگاه                                          1گیاه به مدت             

( قرار گرفت و اسانس آن به روش                                      -MSگیر مدل         اسانس     

تقطیر با بخار آب استخرا  شد  اسانس حاصل توس  سولفات                                                     

 (       42زدایی گردید )             سدی  رطوبت          

  ( شااسایی ترکیبات موجود در اسانس  حاصل  از بر  گیاه                                                    
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 نوروزک به روش کروماتوگرافی گازی2 طیف ساجی جرمی                                                
به ماظور شااسایی و تعیین درصد ترکیبات                                       ( :       -  ) 

های گیاه نوروزک، از                     موجود در اسانس استخرا  شده از بر                                  

سا  جرمی          دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف                                    

 ua r   l                                              ،استفاده شد  گاز کروماتوگراف مورد استفاده

( به      us  -silica )    -B مجهز به ستون                        aria مدل     

متر و ضخامت الیه فاز                     میلی      6296متر و قطر داخلی                   06طول     

میکرومتر بود  گاز هلیوم با درجه خلو                                         6296ساکن در آن            

-به عاوان فاز متحرک مورد استفاده قرار گرفت  برنامه                                                   22222

شروع شد و به تدری  با                         C    06ریزی حرارتی ستون، از دمای                           

  C    966درجه در دقیقه، افزایش یافت تا به دمای                                         6سرعت      

بود  دستگاه مجهز به                       C    996رسید  دمای محفظه تزریق                        

بود که دمای آن بر                     Cua ri  lآشکارساز اسپکتروفوتومتری                          

تاظی  شد  اجزای اسانس با مقایسه شاخ                                         C    916روی     

های جرمی به دست آمده به ترتیب با                                  ها و طیف        بازداری آن          

های جرمی استاندارد                    اعداد استاندارد موجود در مراج  و طیف                                    

شااسایی شدند  مقدار                         il موجود در کتابخانه الکترونیک                             

اجزای شااسایی شده نیز با توجه به سط  زیر ماحای تعیین                                                      

 گردید       

  های مورد مطالعه:                د( تهیه و کشت میکروارگانیس                            

 استرپتوکوکوس موتانس                     های استاندارد شامل                    میکروارگانیس              

   (              )  CC          ،)                     استرپتوکوکوس پیوژنز 
 (            )    CC          ،)                       استرپتوکوکوس سانگوئیس 

 (           )    CC       )     اکتیاومایسس ویسکوسوس                      و 
 (                       )  CC                       به صورت آمپول )

های     ماجمد شده تحت خ  )لیوفیلیزه( از سازمان پژوهش                                            

های     ها و باکتری           علمی و صاعتی ایران ) مرکز کلکسیون قار                                       

های استریل بالد                ایران( تهیه شدند  پس از تهیه محی  کشت                                     

( )مرک، آلمانBrai    ar  I  usi    gar   (B I                  ،)آگار و        

درصد خون دفیبریاه و دکستروز                               46تا      6ها    به ترتیب به آن              

های میکروبی و کشت مادر، با                            سازی سویه         اضافه شد  فعال              

به ماده خشک موجود در                        u ri    br  h افزودن محی  کشت                 

  91ها به مدت           آمپول لیوفیلیزه انجام شد  پس از آن، کشت                                       

درجه سلیسیوس قرار گرفتاد  سپس                                 31ساعت در گرمخانه                 

مقداری از آن به محی  کشت آگار م ذی انتقال یافت و در                                                     

همان شرای  نگهداری، قرار داده شد  سوسپانسیون میکروبی با                                                         

لیتر، با افزودن نرمال                       میکروارگانیس  در هر میلی                          846غلظت      

درصد به کلای باکتریایی و مقایسه کدورت آن با                                               622سالین       

محلول استاندارد نی  درصد مک فارلاد، به دست آمد تا از آن                                                         

 (     94و     96برای تلقی  استفاده شود )                        

با توجه به نا محلول                     ه( ساجش فعالیت ضد میکروبی اسانس:                                  

به عاوان سورفکتانت برای                           86بودن اسانس در آب، توئین                         

های مختلف از آن مورد                      انحالل اسانس در آب و تهیه غلظت                             

استفاده قرار گرفت  قبل از هر آزمایش، مخلوطی از اسانس و                                                        

( آماده و با افزودن آب مقطر به مقدار                                      9به      3توئین )به نسبت                

 گرم در        میلی      66و     96،   4926،   0296های     الزم، غلظت         

 لیتر تهیه شدند  سپس اثر ضد میکروبی اسانس                                          میلی    

 های زیر، مورد ارزیابی قرار گرفت                                 با استفاده از روش                 
پس از       (:                         روش انتشار در دیسک )                      -4

ها در محی  کشت بالد آگار با استفاده از                                       کشت میکروارگانیس                  

 مک فارلاد             626سوسپانسیونی که غلظت میکروبی آن معادل                                      

های استریل            میکروارگانیس  در هر میلی لیتر( بود، دیسک                                          846) 

های     میکرولیتر از غلظت                   36بر روی محی  کشت قرار گرفتاد                               

لیتر(       گرم در میلی           میلی      66و     96،   4926،   0296مختلف اسانس )             

به      86های مربوطه افزوده شد  محلول آب و توئین                                        به دیسک       

عاوان کاترل مافی و دیسک تتراسایکلین به عاوان کاترل م بت                                                         

 ها به مدت           ها مورد استفاده قرار گرفت  نمونه                                برای باکتری           

درجه سلیسیوس قرار گرفتاد و سپس                                  31ساعت در دمای                18

 (   96متر اندازه گیری شد )                    قطر هاله عدم رشد بر حسب میلی                            
پس از       (:                           -    روش چاهک )            -9

هایی با استفاده از سیلادر                           تهیه کشت میکروبی، ابتدا چاهک                            

های     ها با غلظت          استریل درون آگار ایجاد و سپس چاهک                                 

 مختلف از اسانس پر شدند )ماناد آن ه در قسمت                                            

ها به مدت           دقیقه پلیت            36انتشار در دیسک گفته شد(  پس از                                

ساعت در گرمخانه قرار گرفتاد و سپس قطر هاله عدم رشد                                                      18

 (   96بررسی شد )          
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 (:                            روش کالیبراسیون متداول )                          -3
در این روش، پس از تهیه محی  کشت بالد آگار استریل حاوی                                                      

لیتر از         گرم در میلی           میلی      66و     96،   4926،   0296های     غلظت    

مک فارلاد به هر لوله                        626اسانس، سوسپانسیون میکروبی معادل                                 

(، از هر لوله                r s i g  imدقیقه )         46تلقی  شد  پس از گذشت                      

میلی لیتر( بر روی محی  کشت بالد                                  6264یک لوپ )معادل               

ها    ای کشت داده شد  سپس پلیت                        آگار به صورت کشت سفره                     

ساعت        18هوازی به مدت              همراه با یک عدد گاز پک در جار بی                                

درجه سلیسیوس گرماگذاری شدند  پس از این                                          31در دمای         

 (   99شمارش شدند )              c u/mlهای باکتری بر حسب                   مدت، کلای         

برای انجام این                (:                 روش رقت در آگار )                   -1

روش، محی  کشت بالد آگار استریل تهیه و سپس حج                                               

های مورد نظر از اسانس به آن اضافه شد  پس                                          متااسب با غلظت              

میکرولیتر از                96از همگن شدن محی  کشت و اسانس،                               

میکروارگانیس  در هر                       6  046    سوسپانسیون میکروبی حاوی                       

بر روی محی ، کشت داده شد                               s       basلیتر، به روش              میلی    

میکروارگانیس                  6  046کشتی از سوسپانسیون میکروبی حاوی                                 

بر روی محی  کشت بالد آگار خال  )بدون اسانس و ترکیب                                                   

شیمیایی( به عاوان کاترل م بت به کار رفت  پس از طی مدت                                                       

زمان الزم در گرمخانه، رشد یا عدم رشد میکروب ها در                                                  

های مختلف اسانس مورد بررسی قرار گرفت  حداقل                                             غلظت    

غلظتی که در آن باکتری رشد نداشت، معادل حداقل غلظت                                                   

 (   94( در نظر گرفته شد )                   MICبازدارندگی )            

    (              یا                      روش رقت در لوله )                   -6

های     استریل و توزی  در لوله                        B Iپس از تهیه محی  کشت                     

های مورد          استریل، حج  مااسب از اسانس برای تهیه غلظت                                         

آزمایش به آن اضافه گردید  سپس در هر لوله، از سوسپانسیون                                                         

لیتر تلقی  شد                 میکروارگانیس  در میلی                       6  046    میکروبی حاوی            

درجه        31هوازی و دمای              ساعت در جار بی                91ها به مدت           لوله    

میکرولیتر از هر لوله بر روی                               96سلیسیوس قرار گرفتاد  سپس                          

 محی  کشت بالد آگار کشت داده شد و پس از                                       

ساعت، نتای  مورد بررسی قرار گرفت  حداقل غلظتی که در                                                       18

 آن باکتری رشد نکرده بود، معادل حداقل غلظت باکتریوسایدی                                                      

 

 (MBC                   ( در نظر گرفته شد )93   ) 

آزمایش در قالب طر  کامال  تصادفی با                                      و( آنالیز آماری داده ها:                        

( با           سه تکرار انجام شد  آنالیز واریانس یک طرفه )                                           

ها با       بررسی و میانگین                    .    MS   -C    rsiنرم افزار           

 درصد مقایسه شدند                    26در سط  اطمیاان                   S آزمون       

 (6266     ) 

 

 ها  یا ته     

، درصد اسانس موجود در بر  گیاه                                GC-MSبر اساس آنالیز                

وزنی بود            -درصد حجمی           621دهی،      نوروزک، در مرحله گل                   

ترین ترکیبات موجود در اسانس در این مرحله از رشد و                                                   عمده    

 %(،     41244مورولول )         -α%(،     93236پیان )      -βنمو، به ترتیب               

α-      ( 43296سیائول( )           8و     4%( و اوکالیپتول )                 41243پیان    )%

های     های هیدروکرباه، مونوترپن                        بودند  درصد مونوترپن                    

 های هیدروکرباه و سزکوئی                         دار، سزکوئی ترپن                اکسیژن      

و     43211،   40216،   32242دار به ترتیب              ترپن های اکسیژن               

 (     4درصد محاسبه شد )جدول                        91208

دار بودن اثر ضد میکروبی                         آنالیز واریانس نتای ، حاکی از معای                                  

های مورد مطالعه، به صورت وابسته به                                    اسانس بر رشد باکتری                   

گرم در میلی             میلی      96و     66های     (  غلظت          6266غلظت بود )          

ها جهت بازدارندگی از رشد                          ترین غلظت         لیتر اسانس، مااسب                 

قطر هاله ممانعت از                        mm  6ها شااخته شد )              تمامی باکتری            

استرپتوکوکوس موتانس                       (  به طور کلی               4رشد( )نمودار              

قطر هاله ممانعت از رشد( و                               mm  6ترین )      حساس    

قطر هاله              mm  6ترین باکتری )             مقاوم       استرپتوکوکوس پیوژنز                   

ممانعت از رشد( نسبت به اسانس بر  نوروزک بودند  بررسی                                                      

های مورد مطالعه نیز نشان داد که                                 اثر تتراسایکلین بر باکتری                         

به ترتیب          اکتیاومایسس ویسکوسوس                      و   استرپتوکوکوس موتانس                     

بیوتیک دارند                بیشترین و کمترین حساسیت را به این آنتی                                      

لیتر اسانس نوروزک، اثر                        گرم در میلی           میلی      96و     66های     غلظت    

تری نسبت به تتراسایکلین بر روی                                ضد باکتریایی قوی                

 (     4نشان دادند )نمودار                    اکتیاومایسس ویسکوسوس                      

 بررسی اثربخشی دو روش دیسک و چاهک در ممانعت از رشد                                                   

 



 پروانه ابریش  چی و همکاران حلقی  -تأثیر ضد میکروبی اسانس گیاه نوروزک بر روی باکتری های بی هوازی مولد عفونت های دهانی  4326ها، سال نه ، شماره سوم پاییز  دنیای میکروب

 

219 

ها نشان داد که دو روش یاد شده با یکدیگر تفاوت                                               باکتری      

اکتیاومایسس             (، به است اای باکتری                        6266داری ندارند )             معای    

که قطرهاله ممانعت از رشد آن در روش چاهک،                                            ویسکوسوس        

 (   9داری بیشتر از روش دیسک بود )نمودار                                    به صورت معای            

های     استفاده از روش کالیبراسیون متداول و شمارش کلای                                              

های مختلف           باکتریایی جهت بررسی اثر ضد میکروبی غلظت                                       

 گرم در        میلی      0296،   4926،   96و     66اسانس گیاه نوروزک )                   

ها با افزایش              دار تعداد کلای              لیتر( نیز حاکی از کاهش معای                           میلی    

ترین غلظت جهت بازدارندگی از                             غلظت اسانس بود  مااسب                     

گرم در        میلی      66های مورد مطالعه، غلظت                       رشد تمام باکتری               

 ترین باکتری             ترین و مقاوم            لیتر تعیین شد  حساس                   میلی    

و   استرپتوکوکوس موتانس                     نسبت به این غلظت به ترتیب                           

 درصد **RT* RI ترکیب شماره

5 α- huj    226 232 624 

8 α- i     228 212 41243 

9 Cam h    46241 209 6226 

4 Sabi     46213 286 6266 

1 β- i     46228 289 93236 

6 M rc    44246 226 - 

7 δ-3-Car    44213 4646 6298 

2 α-  r i     44286 4694  *** 

3  arac m    49260 4698 624 

51 4,8-Ci   l  49231 4632 43296 

55 γ-  r i     43264 4603 624 

58 cis-Sabi    h  ra   43291 4614 - 

59   r i  l    43286 4623  *** 

54 B r   l 40294 4411 9209 

51   r i    - - l 40210 4480 6293 

56 α-  r i   l 40284 4428 6266 

57 b r  l ac  a  42211 4923 624 

52 α-C  a    94292 4304  *** 

53 β-Cub b    99268 4324 6260 

81 α-Gurju     93260 4192 6288 

85 α- u  br    9921 4163 - 

88 β-car   h ll    93236 4116 424 

89 α- umul    9129 4111 629 

84 α- c ra i    91238 4184 6266 

81 γ-Murr l    91206 4129 6296 

86 G rmacr   -  91286 4666 6243 

87 β-S li     96269 4661 6249 

82 α-Murr l    96299 4646 6283 

83 γ-Ca i     96209 4639 6282 

91 δ-Ca i     9628 4632 8221 

95  iri i l r l 91224 4098 6202 

98  r m lig  l 98208 4009 0218 

99   i- α-ca i   l 98281 4002 4213 

94 α-Mur l l 92264 4010 41244 

91  ar  s l 36263 4199 4201 

 39/19 مونوترپن های هیدروکرباه

 16/75 مونوترپن های اکسیژن دار

 13/47 سزکوئی ترپن های هیدروکرباه

 27/68 سزکوئی ترپن های اکسیژن دار

 97/09 کل ترکیبات شااسایی شده

درصد ترکیبات موجود در اسانس بر  گیاه نوروزک در منرحنلنه :  4جدول 

  GC-MSگل دهی با دستگاه 

-R *   زمان نگهداری؛RI**-  درصد  6266ترکیبات ک  تر از  -*** شاخ  بازداری؛ 

 مقایسه اثربخشی دو روش دیسک و چاهک برای منطنالنعنه اثنر :  9نمودار 

ضد میکروبی اسانس بر  گیاه نوروزک بر برخی از باکتری های بی هنوازی 

 اسنت     6266دهانی  حروف یکسان بیانگر عدم اختالف معای دار در سط  

تأثیر غلظت های مختلف اسانس بر  گیاه نوروزک بر رشد برخی :  4نمودار 

 از باکتری های بی هوازی دهانی  حروف یکسان بیانگر عدم اختالف منعنانی

 است    6266دار در سط  
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(  نتای  حاصل از                  3بودند )نمودار                 استرپتوکوکوس پیوژنز                   

های رقت در آگار و                   ارزیابی اثر ضد میکروبی اسانس به روش                                   

  9در جدول           MBCو     MICرقت در لوله به ترتیب برای تعیین                                 

 نشان داده شده است                     

در موقعیت حد واس  قرار گرفتاد و پاس  آنان به اسانس،                                                     

 (         6266داری با یکدیگر نداشت )                      تفاوت معای          

   بح    

ای برای ساتز ترکیبات آروماتیک                               گیاهان توانایی قابل مالحظه                         

های     دارند  در بسیاری موارد، این ترکیبات به عاوان مکانیس                                                     

ها به کار گرفته                 دفاعی گیاهان در برابر حشرات و میکروارگانیس                                            

 (       44شوند )      می  

های متعدد، بیانگر اثر بازدارندگی بارز بسیاری از                                                 بررسی     

های     های روغای و عصاره گیاهان دارویی بر میکروب                                         اسانس     

های مسموم کااده و فاسد کااده،                               مختلف شامل میکروارگانیس                         

زا و      ای توکسیژنیک، مخمرهای بیماری                            قار  های رشته             

های متعدد حاکی                های جانوری و گیاهی هستاد  گزارش                               ویروس     

های مختلف           از تأثیر مهارکااده قوی اسانس و عصاره گونه                                         

(،                )   سالویا رابیفولیا                های     جاس سالویا ماناد گونه                     

   پوتاتیفولیا           سالویا        (،    91و     4( )               )   سالویا براکتیاتا                

 (               )   سالویا هیدرانجیا                (،    96( )                     ) 

   سالویا اتیوپیس              (،    91( )               ) سالویا اسپلادنس                 (،    90) 

سالویا        ( و     98( )               )   سالویا پراتاسیس               (،                ) 
ها به ویژه            ( بر گستره وسیعی از باکتری                          36و     92)   اسکالرآ      

و     پروتئوس میرابیلیس                 ،   اشریشیا کلی           ،   استافیلوکوکوس اورئوس                    

 است         سودوموناس آئروژیاوزا                    

شایان یادآوری است که تاکاون در مورد تاثیر اسانس گیاه                                                      

 های دهانی مقاله ای چاپ نشده است                                     نوروزک بر رشد باکتری                    

نتای  پژوهش حاضر، نشان دهاده اثر ضد میکروبی چشمگیر                                                    

های مورد مطالعه، در                     اسانس نوروزک و ممانعت از رشد باکتری                                   

های مورد استفاده بود  اثر بازدارندگی از رشد و                                               تمام روش        

باکتریوسایدی با افزایش غلظت اسانس، به صورت وابسته به                                                      

 لیتر      گرم در میلی           میلی      66غلظت، افزایش یافت و غلظت                          

ها بود  بر اساس                 مااسب ترین غلظت جهت مهار رشد باکتری                                   

گیری قطر هاله ممانعت از رشد و                               های حاصل از اندازه                  یافته     

های مورد          های مورد بررسی، باکتری                      تعداد کلای، در تمامی روش                        

داری      مطالعه از نظر حساسیت به اسانس نوروزک تفاوت معای                                               

تأثیر غلظت های مختلف اسانس بر  گیاه نوروزک بر تعداد کلانی :  3نمودار 

برخی از باکتری های بی هوازی دهانی  حروف یکسان بیانگر عدم اخنتنالف 

 است    6266معای دار در سط  

MIC (mg/ml) MBC (mg/ml) باکتری 

c43228 c*34222 استرپتوکوکوس موتانس 
a96239  a64222 استرپتوکوکوس پیوژنز 
b42221 ab13200 استرپتوکوکوس سانگوئیس 
b96266 bc30201 اکتینومایسس ویسکوسوس 

اسانس بر  گیاه نوروزک بر روی بنرخنی از  MBCو  MICمقدار : 9جدول 

 باکتری های مورد بررسی 

معنانی   تفاوت  مشترک،  حرف  یک  با حداقل  * داده ها میانگین سه تکرار هستاد  میانگین هایی

 .(  6266ندارند ) داری

استرپتوکنوکنوس              حداقل غلظت بازدارنده از رشد برای باکتری                                         
لیتر و برای بناکنتنری                    گرم در میلی           میلی      43228معادل       موتانس        

لیتر بود            گرم در میلی           میلی      96239غلظت        استرپتوکوکوس پیوژنز                   

مشابه نتای  حاصل از بررسی قطر هاله منمناننعنت از رشند،                                                   

استرپتوکوکوس موتناننس                     ، باکتری          MICشمارش تعداد کلای و                    
  استرپتوکوکوس پیوژنز                   ( و     MBCترین باکتری )کمترین                     حساس    

( به اسانس بر  ننوروزک                       MBCترین باکتری )بیشترین                        مقاوم     

و     اکتیاومنایسنس ویسنکنوسنوس                    بودند  دو گونه دیگر یعای                          

 از نظر درجه حساسیت به اسانس                             استرپتوکوکوس سانگوئیس                     
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استرپتوکوکوس              نسبت به یکدیگر داشتاد  به طوری که                                   
کمترین حساسیت                 استرپتوکوکوس پیوژنز                   بیشترین و             موتانس      

را نسبت به اسانس نشان دادند  در حالی که دو سویه دیگر                                                      

  استرپتوکوکوس سانگوئیس                     و     اکتیاومایسس ویسکوسوس                    یعای      

 در موقعیت حد واس  قرار گرفتاد                                 

های گرم م بت کارایی دو روش دیسک و                                   اگرچه برای کوکسی                

چاهک از نظر بررسی خوا  ضد میکروبی اسانس یکسان                                               

دار در قطر هاله ممانعت از رشد                               بود، اما توجه به تفاوت معای                           

اکتیاومایسس             ای    در دو روش یاد شده برای باکتری میله                                  
تواند حاکی از آن باشد که اثربخشی این دو                                         می    ویسکوسوس        

 روش ممکن است تا حدی تاب  گونه باکتری باشد                                             

های زیادی در مورد اثر ضد باکتریایی                                    باوجود آن که بررسی                  

های     های گیاهی صورت گرفته است، اما گزارش                                   اسانس     

معدودی در رابطه با بررسی تاثیر اسانس جهت پیشگیری و                                                    

های دهانی وجود دارد  به عاوان نمونه، بهشتی                                            درمان عفونت           

نشان دادند              9646( و همکاران در سال                     B h sh i-R uروی )     

( به                    شویه حاوی عصاره مری  گلی )                          که دهان       

را در پالک             استرپتوکوکوس موتانس                   طور موثری تعداد باکتری                        

(  هم این فعالیت باکتریوسایدی و                                 34دهد )     دندانی کاهش می              

مهار کاادگی رشد باکتری های دهانی دیگری ماناد                                              

و     اکتیاومایسس ویسکوسوس                        استرپتوکوکوس موتانس،                    

(                          )   الکتوباسیلوس راماوسوس                      

(                    تحت تأثیر عصاره مری  گلی و پونه )                                 

 (     39گزارش شده است )               

ساتوریا         خاصیت ضد میکروبی قوی اسانس گیاهان                                   

   ساتوریا بختیاریکا                 (،                         )     خوزستانیکا          

( و                       )   زاتاریا مولتیفلورا                  (،                  ) 

های دهانی           ( بر باکتری                            )   سالویا میرزایانی                

استرپتوکوکوس              و     استرپتوکوکوس موتانس                   مختلف ماناد             

(  بر اساس نتای  بررسی                        33گزارش شده است )                 سانگوئیس        

اسانس         9643( و همکاران در سال                    l-ha ari الهواری )         

(، از                              ) پلکترانتوس امبویایکوس                       

تیره نعااعیان، مان  از رشد عوامل بیماری زای دهانی ماناد                                                         

   الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس                      و     استرپتوکوکوس موتانس                   

در رابطه با               9646(  نتیجه مشابه دیگری نیز در سال                                 31گردید )       

استرپتوکوکوس                ، استرپتوکوکوس موتانس                   های دهانی           باکتری      
 استرپتوکوکوس میتیس                    و       (                )   سالیواریوس            

           )       اسانس دارچین                تحت تأثیر             (           )   

 (       36گزارش شده است )                 (           

ها مربو  به             مشخ  شده است که خاصیت ضد باکتری اسانس                                     

 سیائول( و سزکوئی                    8و     4های اکسیژنه )نظیر                   مونوترپن        

 مورولول( می باشد                  -αهای با وزن مولکولی پایین )نظیر                                ترپن    

پیان،       -αسیائول، کامفور،                 -8و     4(  هم این ترکیباتی ماناد                          30) 

β-                پیان، سابیان وα-                                ترپیائول در اسانس موجود در بخش

هوایی گیاهان اثر ضد میکروبی دارند  نتای  حاصل از آنالیز                                                         

GC-MS                      ترین      های هیدروکربای فراوان                     نشان داد که مونوترپن

سیائول، چهار              -8و   4پیان و        -αمورولول،          -αپیان،       -βترکیبات و           

 باشاد  در بررسی انجام شده                           ترکیب عمده اسانس نوروزک می                          

های     ( و همکاران نیز مونوترپن                         Rus ai aتوس  روستائیان )                

 پیان،       -βترین ترکیبات و                هیدروکربای به عاوان فراوان                          

 کادیان به عاوان اجزای                       -αپیان و        -αسیائول،         -8و     4

 (       38و     31اصلی گزارش شدند )                 

(   Gh rba li( و قربانلی )               M   arبر اساس گزارش مافرد )                     

ها بیشترین میزان را در اسانس گیاه                                   ، مونوترپن          9646در سال        

پیان و کامفن به                 -αسیائول، کامفور،                 -8و     4نوروزک داشتاد  اما                    

(  به طور کلی               32ترین اجزای اسانس بودند )                        ترتیب فراوان            

ت ییرات کیفی و کمی اجزای تشکیل دهاده اسانس در گیاه                                                    

تواند ناشی از تفاوت در شرای  اقلیمی، زمان و                                             نوروزک می         

(  شایان یادآوری است                      32برداری باشد )             محل ج رافیایی نمونه                   

 های هیدروکربای،                 پیان متعلق به گروه مونوترپن                           -αپیان و        -βکه    

مورولول از            -αدار و       های اکسیژن          سیائول از مونوترپن                    -8و     4

دار هستاد  با توجه به                       های اکسیژن          گروه سزکوئی ترپن                

مشکالت روزافزون استفاده از عوامل ضد میکروبی شیمیایی                                                    

ماناد عوار  جانبی و ایجاد مقاومت دارویی، استفاده از مواد                                                          

تواند به عاوان یک راهکار                          های گیاهی می            طبیعی و اسانس             

 ها مدنظر قرار گیرد                    جایگزین و کاربردی جهت کاترل بیماری                                  
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 گیری    نتیجه     

با توجه به نتای  حاصل از این پژوهنش و اثر ضند                                               

باکنتریاینی قابل مالحظه اسانس بر  گیاه نوروزک بر روی                                                     

تواند به عاوان                هوازی دهانی، این اسانس می                         های بی      باکتری      

 یک فرآورده طبیعی ضد باکتری برای تهیه دهان                                           

های طبیعی بدون عوار  نامطلوب جانبی جهت کاترل                                              شویه    

 های دهان و دندان مورد استفاده قرار گیرد                                           بیماری      

 تشکر و  دردانی              

نویسادگان این مقاله از معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی                                                     

مشهد به دلیل تامین هزیاه های مالی و از کارکاان محترم                                                      

آزمایشگاه میکروب شااسی بیمارستان قائ ، آزمایشگاه مفردات                                                         

 پزشکی دانشکده داروسازی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد                                                  

 به دلیل همکاری صمیمانه در اجرای این پژوهش کمال                                                

 امتاان را دارند                 
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Abstract 

Background & Objectives: Salvia leriifolia Benth. is a native medicinal plant species of Razavi Khorasan  

province, which possesses valuable pharmacological properties including antimicrobial, anti-inflammatory, 

antioxidant, analgesic and sedative activities. In this study (basic/applied), antibacterial activity of essential 

oils from S. leriifolia against anaerobic bacteria cause oral-pharynx infections was investigated.  

Materials & Methods: Aerial parts of S. leriifolia were collected at flowering stage from Bajestan in  

Razavi Khorasan Province. Essential oils were obtained using stem distillation methods and were analysed 

by GC-MS. Effects of different concentrations of essential oils (6.25, 12.5, 25 and 50 mg/ml) against  

Streptococcus mutans, Streptococcus pyogenes, Streptococcus sanguis and Actinomyces viscosus were 

evaluated by agar disk diffusion, hole-plate diffusion, common calibrated, agar dilution and broth  

dilution methods.  

Results: Among 35 compounds identified in S. leriifolia essential oils, β-pinene (23.35%), α-muurolol 

(17.11%), α-pinene (14.13%) and 1,8 cineole (13.25%) were the main compounds, respectively. Essential 

oil of S. leriifolia had significant inhibitory effect on the growth of all bacteria in a dose- dependent  

manner, so that maximum inhibitory effect was observed at concentration of 50 mg/ml. S. mutans 

(MBC=31.99 mg/ml, MIC=13.98 mg/ml) was the most sensitive bacterium and S. pyogenes (MBC=51.99 

mg/ml, MIC=25.32 mg/ml) was the most resistance one. 

Conclusion: Essential oils of Salvia leriifolia can be used as a natural product in herbal mouthwashes to 

control oral pathogens. 
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