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 مقاله پژوهشي 

 و قارچ ساسترپتوکوکوس موتان يباکتر يبر رو انیبنیریش يشهیر یآب ر عصارهیتأث یشگاهیآزما یبررس
 کنسیدا آلبیکاند

  
  ٣زادهيندا لور، ٢*مهريمعصومه اصالن، ١فائزه آزموده

 
  04/05/1396تاریخ پذیرش  09/02/1396تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 يعصاره. باشديم توسعهدرحال يدر کشورها ژهيوبه ياز مشکالت مهم بهداشت يکي عنوانبهدندان هنوز هم  يدگيدهان و پوس يهاعفونت: هدف و زمينهپيش
هدف  را دارد. دهان يقارچ يهايماريبو  يدگيمرتبط با پوس يهاپاتوژنسرکوب  ييبات تواناين ترکياست که ا ييدارو ياهيبات گيترک يحاو انيبنيريش يشهير

  است. کنسيدا آلبيکاندو قارچ موتانس  استرپتوکوکوس يبر باکتر انيبنيريش يشهير يآب يعصاره يکروبيضد م ن اثريين مطالعه تعياز ا
 يهاغلظتاستفاده شد. سپس اثر  H00l- ۹۳- ۳۲۲ وميبا کد هربار انيبنيريش يشهير يعصاره) از يشگاهيآزما-ي(تجرب يامداخلهن مطالعه يدر ا: هاروشمواد و 
mg/ml ۲۵۶ - ۲ استرپتوکوکوس موتانس  يه استاندارد باکتريسو يشه آن بر روير يعصاره آب)ATCC 35668کنسيدا آلبيکانده استاندارد قارچ ي) و سو 

)ATCC 10231( ،ن حداقل غلظت ييتع با) مهاريMIC(ن حداقل غلظت ييو آزمون تع ٤) کشندگيMBC(به روش ٥ macro broth dilution قرار  موردبررسي
  قرار گرفت. مورداستفاده SPSS ۲۰ افزارنرمتوسط  هاداده يز آماريآنال در، آمدهدستبهج ين نتايانگيبا سه بار تکرار انجام و م شاتيه آزمايگرفت. کل

 يعصارهبود.  mg/ml۱۶ آن يو حداقل غلظت کشندگ mg/ml ۲ استرپتوکوکوس موتانس يبرا انيبنيريش يشهير يآب يعصاره يحداقل غلظت مهار: هاافتهي
سه با گروه يگروه آزمون در مقا هاغلظتن يبلکه در ا بود يمهارکنندگاثر  فاقد تنهانه mg/ml ۲۵۶ -۲کنس در دامنه يدا آلبيکاند يبرا انيبنيريش يشهير يآب

  .داديمرا از خود نشان  يشتريکنترل نسبت رشد ب
 mg/ml يهادر غلظت کنسيدا آلبيکانده يعل يضد قارچ فاقد اثر انيبنيريش يشهير يآب يعصارهن مطالعه نشان داد اگرچه يج حاصل از اينتا: گيرينتيجه

 يدگيپوس ل پالک ويدر تشک ياصل يهاپاتوژناز  يکي عنوانبه موتانساسترپتوکوکوس  يباکتر يبرا مؤثر ييايضد باکتر تيخاص يکن داراياست ول ۲ -۲۵۶
  دندان است.
 يکروبيضد م فعاليت، کنسيدا آلبيکاند، استرپتوکوکوس موتانس، انيبنيريش يشهير يعصاره آب: يديواژگان کل

  
 ١٣٩٦ شهريور، ٣٩٣-٤٠٠ ص، ششم شماره، هشتميست و بدوره ، يهارومي پزشکمجله 

  
  ۰۲۸ -۳۳۳۳۶۰۰۱-۶: تلفن، يشناسکروبيم/ گروه  يو مولکول يقات سلوليمرکز تحق، ، نيقزو يدانشگاه علوم پزشک، نيقزو: مکاتبهآدرس 

Email: dr_aslanimehr@yahoo.com 

  
  مقدمه

و  پريودنتال يماريب، يدگي دندانيدهان شامل پوس يهايماريب
ر قرار يرا تحت تأث يار زياديت بسيجمعها، دنداناز دست دادن 

 هادندان يدگيپوس، حفره دهان يهايماريبان ي) در م۱( دهنديم
دگي يپوس درواقعبرخوردار است و  يت خاصيوع باال و اهمياز ش

 ).۲است ( يعفون يهابيماري نيترعيشا از يدندان يک

                                                             
 نيقزو ي. دانشگاه علوه پزشکيدانشکده دندان پزشک، يب شناسيفک و صورت، گروه آس يار پاتولوژياستاد ١
 سنده مسئول)ي(نو نيقزو ي، دانشگاه علوم پزشکيکروب شناسي/ گروه م يو مولکول يقات سلوليمرکز تحق ،ينيبال يکروب شناسيم ارياستاد ٢
 يدندان پزشک عموم ٣

4 MIC: Minimal inhibitory concentration 
5 MBC: Minimal Bactericidal concentration 

 ظردر ن يدگيپوس ياصل عامل عنوانبه استرپتوکوکوس موتانس
بازي  دگي دندانيشرفت پوسيکه نقش اساسي را در پ شوديمگرفته 

ري يشگيپ، دگيياز پوس يريبخش در جلوگ نيترمهم ).۳( کنديم
 يوبکريضد م ري استفاده از عوامليشگيپ يهاروش). يکي از ۴است (

لم و رشد يوفيل بيمانند کلراهگزيدين يا سديم فلورايد است تا تشک
استرپتوکوکوس  خصوصبه دگييمولد پوس يهاسميکروارگانيم
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استفاده از مواد  حالنيباارا در حفره دهان محدود کند.  موتانس
که اين  ييهاتيمحدودمنظم به خاطر  صورتبهايي معمول يميش

ه يدگي توصيري از پوسيشگيبراي پ انددادهعوامل از خود نشان 
مانند  ييهاکيوتيبيآنتگزارش شده است که  ).۵( شودينم
ر دگي دندان ديمؤثري از پوس طوربهن يو اريترومايس نيليسيپن

خاطر عوارض جانبي  اما به، کننديمري يشگيوانات پيو ح هاانسان
مواد  نکهيباا). بنابراين ۲( .شوندينماستفاده  ينيبال طوربهزياد 

 اثرات ليبه دلاما ، تجاري وجود دارند ازنظر يمتعدد يدگيضدپوس
به  با توجهن مواد و يا يباال يهامتيقجانبي ناخواسته و 

چالش براي يافتن مواد ضد جادشده، ياکروبي يم يهامقاومت
 کنسيکانديدا آلب). ۶-۲جديد همچنان ادامه دارد ( يکروبيم

اين  درواقع، دهان در انسان است ي قارچيهابيماريعلت  نيترعيشا
شناخته شده است.  ن علت عفونت دهانيچهارم عنوانبهقارچ 

موضعي مانند برفک  يهاعفونتباعث  توانديم کنسيکانديدا آلب
 ۶۵در  ١تيکانديديازيس دهاني به شکل دنچراستومات ).۷شود (

 ).۸( شوديمديده ، کننديمدرصد افرادي که از پروتز کامل استفاده 
کنس مشکل است. يمربوط به کانديدا آلب يهاعفونتدرمان 

ني شايع استفاده يبال يهاتيموقعها عمدتأ در و آزول B نيآمفوتريس
ت و مقاومت در برابر اين داروهاي ضد قارچ يسم حالني، بااشونديم

با توجه به  B نيدر مورد آمفوتريس ).۸است (يک مشکل عمده 
 داروي دريافتي توسطمقادير ، ف آن در سراسر غشاءينفوذپذيري ضع

دا کند که اين امر موجب عوارض جانبي شديدي يمار بايد افزايش پيب
 ،کاهش شدت عوارض جانبي منظوربه. شوديموي يب کليمانند آس
ب يها ترکن اغلب با ساير داروهاي ضد قارچ مانند آزوليآمفوتريس

ت کنس نسبيمبتني بر مقاومت کانديدا آلب يهاگزارش. اما شوديم
بنابراين کاهش دوز ، افزايش يافته است يتازگبه هاآزولبه 

ت ضد يب آن با يک محصول جديد با فعاليترک وسيلهبهن يآمفوتريس
مطالعات راجع به  راًياخ ).۷قرارگرفته است ( موردتوجهقارچي 

 کروبي ويمنبعي از عوامل ضد م عنوانبهاهان دارويي ياستفاده از گ
ف يدا کرده است. طيري افزايش پيچشمگ طوربهضد قارچي 

د ت ضياهان گزارش شده است که داراي فعالياز عصاره گ ياگسترده
ت ضد ياز خاص که موادي از ). يکي۸کروبي و ضد قارچي هستند (يم

 انيبنيريششه يعصاره ر، برخوردار است يو ضد قارچ ييايباکتر
 و درماني خواص از يعيوس فيط انيبنيريششه ي). ر۱۰-۹است (
ر ين و سايساپون باالي غلظت از ناشي که است داده نشان را دارويي

، در کدو ياديبه مقدار ز هاساپونيناست.  آن بات موجود دريترک

                                                             
1 Denture stomatitis 
2 flavonoids 

ا وجود ينخود و لوب، ريس، ازيپ، انيبنيريش، ايسو، تونيز، پوست انگور
  .)۱۱( دارد

 ياوو ح شوديماستفاده  ييع دارويدر صنا انيبنيريش يشهير
 ٢هاديفالونوئ، ياهياسترول گ، فرار يهاروغن چون يبات متعدديترک

ز ا يک منبع غني عنوانبهاه ين گيشه اي. رباشديم ٣ هانيو ساپون
 يروبکيت ضد ميشود و فعاليدر نظر گرفته م نيبات ساپونيترک

ده يسبه اثبات ر زايماريب يهااز پاتوژن يادين در برابر تعداد زيساپون
زان يشه ميت ريفين کييشاخص در تع نيترمهم ).۱۳-۱۲است (

ط يو شرا ييايجغراف، يميط اقليو شرا باشديم ٤ديک اسيزيريسيگال
 عرض، ايارتفاع از سطح در، ديزان تابش نور خورشيمانند م يطيمح

 ياديار زيت بسيخاک اهم يزان شوريزان رطوبت و ميم، ييايجغراف
ارد و د انيبنيريش يشهيرد موجود در يک اسيزيريسيزان گاليدر م

در  ييهاتفاوتمنجر به  که ر است.يمتغ، ۵-۲۰درصد نيبمقدار آن 
  ).۱۵-۱۱، ۹( شوديماه يگ يکروبيت ضد ميزان فعاليم

 براي قطعي مدارک تا است الزم شترييب مطالعات هرحالبه

 به توجه با آورد. فراهم را باتيترک اين کيينيکل کاربرد و بودن مؤثر

 و ييايضد باکتر تيخاص نييتع روزافزون تياهم و ذکرشده مطالب
 يبررس قيتحق اين در، عييطب منابع برگرفته از مواد قارچي ضد
 موتانس و استرپتوکوکوس باکتري بر انيبنيريششه ير عصاره ريتأث

 از حاصل نتايج شايد تا، هدف قرار داده شد کنسيآلب کانديدا قارچ

 و عييطب ييايضد باکتر مواد شناخت بهتر جهت در راهي بتواند آن
  .دهد قرار رو شيرا پ هاآن از ترگسترده استفاده
  

  مواد و روش کار
  )يشگاهيآزما - ي(تجرب يامداخله : مطالعه نوع

  يکروبيم يهاسوش
 موتانس استرپتوکوکوس يباکتر استاندارد سوش، ن مطالعهيدر ا

ATCC 35668 قارچ سوش استاندارد و )يراز يسازسرم (موسسه 

 دانشگاه يشناسکروبيم (بخش ATCC 10231 کنسيآلب کانديدا

  ش قرار گرفت.يو مورد آزما شد هيته قزوين) يپزشک علوم
  : انيبنيريش يشهير يعصارهه يته

-93 وميهربار با کد انيبنيريششه ير شدهخشک يآب يعصاره

H001-322 قرار  نيار محققياختدر  نه به شکل آمادهياز شرکت د
 داده شد.
  : يکروبيم ونيسوسپانس هيته )۱
ه در زه بودند کيليوفيل صورتبه شدههيته يکروبيم يهاهيسو
ال يبه و يولوژيزيسرم ف تريليليم ۲مقدار  يسازآماده يمرحله

3Saponins 
4 glycyrrhizic acid 
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از  رتيليليمک ي ه کشتيک شد. جهت تهيو ش شدهاضافهمربوطه 
 Brainگرديد (ط آگار مناسب منتقل يمح يون روين سوسپانسيا

Heart Infusion Agar  آلمان)_- Merck( استرپتوکوکوس  يبرا
 يبرا )Merck -_(آلمان  Sabouraud Dextrose Agarو  موتانس

ساعت در  ۲۴کشت به مدت  يهاطيمح). سپس کنسيدا آلبيکاند
مربوط به  يهاکشت گراد قرار داده شدند.يسانت درجه ۳۷انکوباتور 

قرار  CO2 يهوازيبدر داخل جار  استرپتوکوکوس موتانس يباکتر
وباتور به انک کنسيدا آلبيکاندمربوط به  يهاکشتگرفته و همراه با 

 منتقل شد.
، يکروبياثرات ضد م يجهت بررس، انجام هر بارآزمون يبرا
 ۲۴ يهايکلونک لوپ از يد. يه گرديساعته ته ۲۴ يتازهکشت 

کشت  طيمح يل حاوياستر يلولهبه  موردنظرسم يکروارگانيساعته م
 منظوربهکنواخت گردد. يد تا يع انتقال داده و مخلوط گرديما

 يلهلوبا  شدههيته يکروبيون ميسوسپانس کدورت، استاندارد نمودن
ن يم شد. اي) تنظيمک فارلند (استاندارد کدورت سنج ۵/۰ يشماره

و هم توسط دستگاه اسپکتوروفوتومتر  يچشم صورتبهسه هم يمقا
 ×۱۰۸تقريبي مک فارلند معادل کدورت  ۵/۰انجام شد. کدورت 

ه نسبت ون بين سوسپانسي. سپس اباشديم تريليليمسلول در  ۵/۱
)  ۶۱۰cfu/ml(سم يکروارگانيزان استاندارد ميق شد تا ميرق ۱۵۰/۱

  .)۱۶د (يآ دستبه MICن ييتع يبرا
 يشهير يعصاره يکروبيت ضد مين فعالييتع )۲

  : انيبنيريش
 انيبنيريش يشهير يآب يعصاره يکروبيت ضد مين فعالييتع 
 macro broth dilutionبا استفاده از روش  MICن ييق تعياز طر

 يهاغلظتدر  يعصاره آب کهازآنجاييصورت گرفت.  MBCن ييو تع
مهار ا ي، رشد ين براييتع، کدر است يخود محلول، شيمورد آزما
 ست.ين پذيرامکان طيدر مح جادشدهيابر اساس کدورت  يرشد باکتر

رت صو يبر اساس کاهش رشد باکتر ين حداقل غلظت مهارييلذا تع
که قادر به کاهش رشد ، از عصاره يو حداقل غلظت گرفت

 MIC عنوانبه، شتر باشديا بيدرصد  ۸۰زان يبه م هاسميکروارگانيم
درصد  ۹۹,۹ن بردن ياز عصاره که قادر به از ب يو حداقل غلظت

 ).۱۷شد ( گرفته نظردر  MBC عنوانبهباشد  هاسميکروارگانيم

 قيدق يترازو با خشک عصاره از mg ۵۱۲۰ ن منظور ابتدايبد
اين  سپس، شد حل زهيونيل دياستر آب ml ۱۰ در و شده وزن

 شد. ) استريل( ۰.22μm Millipore filterفيلترهاي  با محلول

 .شد هيته mg/ml ۵۱۲غلظت  با عصاره Stockمحلول  ترتيباينبه

 mg/ml ۵۱۲ - ۴ يدامنهدر  دوگانهکاهنده  يهاغلظت ازآنپس
 موردنظراز غلظت  ml ۵/۰ در هر لوله درنهايت کهيطوربه، ه شديته

 از ml ۵/۰، عصاره يحاو يهالوله تمام سپس به، قرار گرفت

 عنوانبه زين لوله يک اضافه شد. شدههيته يباکترياي ونيسوسپانس

 بدون يمنف کنترل عنوانبه لوله يک و عصاره بدون مثبت کنترل

درجه  ۳۷ يدما در ساعت ۲۴ هالوله شد. هيسم تهيکروارگانيم
و   10-2 يهارقت در مثبت کنترل لوله از .انکوبه شدند گرادسانتي

 ۲۴ از پس تا شد داده پاساژ، جامد کشت طيمح يرو -۱۰6و  4-10

 (colony countميکروبي ( شمارش، انکوباتور در گرفتن قرار ساعت

 يهالوله يتمام، ساعت ۲۴پس از گذشت  .شود انجام مثبت کنترل
ط کشت جامد منتقل يبه مح يکروبيشمارش م يش را برايآزما
 سمپلر با را لوله هر از λ ۱۰۰ مقدار يکلن شمارش يم. برايکرد

دا يکاند يبرا Sabouraud Dextrose Agar طيمح يرو و برداشته
استرپتوکوکوس  يبرا Brain Heart Infusion Agarو  کنسيآلب

 به و درجه ۳۷ يدما در ونيکوباسازآنپس و شد داده کشت موتانس

 ضرايب اعمال با و گرديد شمارش هايکلن تعداد، ساعت ۲۴ مدت

جهت  .آمد دست به (cfu/ml) تريليليميک  در هايکلن تعداد رقت
رار سه بار تک صورتبه آزمايش، و صحت عالئم يفيه کنترل کيته
انجام شد و در صورت  هاغلظت يسم در تماميکروارگانيهر م يبرا

ن سه تکرار توسط يانگيد. ميا خطا آزمون تکرار گرديو  يآلودگ
  د.يتست گزارش گرد T يبا روش آمار Spss20 افزارنرم

 
  هاافتهي

 يبرا انيبنيريش يشهير يآب يعصاره MICن مطالعه يدر ا
 آن برابر با MBCو  mg/ml ۲استرپتوکوکوس موتانس برابر 

mg/ml۱۶ اه در ين گيا يآب يعصاره کهيگزارش شد. در حال
دا يکانده يعل يضد قارچ فاقد اثر mg/ml ۲۵۶- ۲ يهاغلظت

 ).۱جدول ( باشديم کنسيآلب

  انيبنيريششه يعصاره ر (MBC) يو حداقل غلظت کشندگ (MICبازدارندگي (ج حداقل غلظت ينتا: )۱(جدول 
  ۲۵۶  ۱۲۸  ۶۴  ۳۲  ۱۶  ۸ ۴  ۲  )تريليليمبر  گرمميليعصاره (غلظت 

  ۰  ۰  ۰  ۰  **۰  -  -  *-  استرپتوکوکوس موتانس

  +  +  +  +  +  +  +  +  کنزيدا آلبيکاند
 :MIC * سه با گروه کنترليدر مقا ≤ %۸۰زان يسم به ميکروارگانيکاهش رشد م  
 :MBC ** سه با گروه کنترليدر مقا %۹/۹۹زان يسم به ميکروارگانيکاهش رشد م  
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) ۰فر (صو عالمت  کاهش رشد نسبت به گروه کنترل يعني) -منفي (عالمت ، رشد نسبت به گروه کنترل عدم کاهش يعني(+)  عالمت مثبت
  ط کشتيمح يدر رو يا قارچي ييايباکتر يگونه کلنچيعدم رشد ه

  
  بحث
 يتزسن ينسبت به داروها يکروبيش مقاومت ميبا توجه به افزا 

ها يماريدر درمان ب يياهان دارويد گين اثرات مفيو همچن ييايميش
 يش است. سازگاريرو به افزا هاآناهان و مواد مؤثره ياستفاده از گ

بودن و  در دسترس، انسان يمنيستم ايبا س ياهيبات گيشتر ترکيب
توسط  ييايميبات شينسبت به ترک يعيت استفاده از منابع طبيارجح

اهان يش استفاده از گيهستند که منجر به افزا يگر عوامليمردم از د
 ليبه دل انيبنيريش). ۴اند (در مشکالت مربوط به سالمت شده

، يتهابضد ال يها فعاليتر يک نظيک و فارماکولوژيولوژيب يهايژگيو
، يروسيضد و، يکروبيضد م، يمنيستم ايمحرک س، يضد تومور

). ۱۸و  ۱۲( ن رو جلب کرده است.يتوجه محقق اکسيدانآنتي
سم يکروارگانيم نيزاتريماريبن و يترمهمسترپتوکوکوس موتانس ا

ارا را د ينقش اصل يدگيدندان بوده و در آغاز پوس يدگيمولد پوس
عامل به وجود  نيترعيشا کنسيدا البيکاندن ي). همچن۵باشد (يم

ن منظور ما ي) به هم۱۹در دهان است ( يقارچ يهايماريب آورنده
ک يکه  انيبنيريش يشهيراثر عصاره  ين مطالعه به بررسيدر ا

 يهايماريسم مهم در بيکروارگانياست در برابر دو م يعيفرآورده طب
ج مطالعه حاضر يم. نتايپرداخت يشگاهيط آزمايدهان و دندان در شرا

نه در يشرکت د انيبنيريش يشهير ياب يعصارهنشان داد که 
 ياهغلظتبوده و در  مؤثر استرپتوکوکوس موتانسممانعت از رشد 

mg/ml ۲۵۶ – ۲ استرپتوکوکوس ه يعل يياياثر ضد باکتر يدارا
و حداقل غلظت  ۲ يحداقل غلظت مهار يبوده است و دارا موتانس
 يهاغلظتکن در يباشدول يم تريليليمدر  گرمميلي ۱۶ يکشندگ

 ياراثر مه گونههيچکنس يدا آلبيدر ممانعت از رشد کاند موردمطالعه
 يعصارهنداشته است. مطالعات انجام شده نشانگرآن است که هر دو 

ه يلع، يياياثر ضد باکتر يدارا انيبنيريش يشهير يو الکل يآب
 يعصارهاستفاده از  کهازآنجايياست. اما  استرپتوکوکوس موتانس

در  يترمکرات ييآن تغ يالکل يعصارهسه با يدر مقا انيبنيريش ياب
 يارهعص يريد به کارگيشا، کنديمجاد يدهان ا يوتايکروبيتعادل م

). لذا ۱۲و  ۹باشد ( ترمناسب ياهيگ يهاژله ها و يدر دهان شو ياب
استفاده شد. الزم به ذکر  انيبنيريش يآب يعصارهن مطالعه از يدر ا

ک يزيريسيمقدار گال يبر رو ييايو جغراف يميط اقلياست که شرا
 ييهاتفاوتکه منجر به  باشديم مؤثر انيبنيريش يشهيرد در ياس

 يمطالعه يجهينت ).۱۴( شوديماه يگ يکروبيت ضد ميزان فعاليدر م
 Geetha، )۹نيا ( يقيج مطالعات انجام شده توسط صديما با نتا

)۱۵( ، ،Anagha )۲۰و ( Linguaraj )۲۱ (يقيصد دارد. خوانيهم 
 يشهير يعصاره ريتأث يبه بررس ۲۰۱۲ا و همکارانش در سال ين

 يراب هاآن دهان پرداختند. يهاسميکروارگانيم يبه رو انيبنيريش
ن ييتع يو برا broth and agar dilution از متد MICن ييتع

MBC  از متدbroth dilution .ه کلر ياز دهانشو و استفاده کردند
 يگروه شاهد استفاده شد. در روش رقت آگار عنوانبهن يديهگز

)Agar dilution (MIC ه يو دهانشو انيبنيريش يشهير يعصاره
برابر ، ترتيببه Streptococcus mutans هين عليديکلرهگز
mg/ml ۵/۱۲ و mg/ml۱۲۵/۰ .روش  در گزارش شدBroth 

Dilution ،MIC و MBC يباکتر يبرا Streptococcus mutans ،
 ياب يعصارهن مطالعه يگزارش شد. بر طبق ا mg/ml ۵/۱۲ برابر

رل به کنتد مناسب در جهت کمک يک کاندي انيبنيريش يشهير
 Geetha).۹د (يا يک به شمار ميدندان و عفونت اندودنت يدگيپوس

 يشهير يعصاره ييايت ضد باکتريفعال ۲۰۱۲و همکاران در سال 
ه يبر عل Broth Dilutionرا با استفاده از روش  انيبنيريش

Streptococcus mutans نمودند. يبررس MIC و MBC  عصاره
 mg/ml ۸و  mg/ml ۴برابر  ترتيببه موردمطالعه يه باکتريعل

 يدارا انيبنيريش يشهير يعصارهجه گرفتند ينت هاآنگزارش شد. 
همچنين  ).۱۵است ( موردمطالعهه گونه يعل يياياثر ضد باکتر

Anagha  از روش  ۲۰۱۴و همکاران در سالBroth dilution يبرا 
استفاده  انيبنيريش يشهير يآب يعصارهال يباکتر ياثر آنت يبررس

 MIC۰ يدارا انيبنيريش يعصارهن مطالعه يا يجهينتکردند. طبق 
mg/ml ۵/۰ ه يآن عل ييايبوده که نشانگر اثر ضد باکتر

 يجهت بررس يادي). مطالعات ز۲۰است ( موتانس استرپتوکوکوس
 يهاقارچ يبر رو انيبنيريش يشهير يعصاره ياثر ضد قارچ

ت ها انجام شده است. در يدرماتوف دا ويکاند ازجمله زايماريب
-2 يهاغلظتدر  انيبنيريش يشهير يآب يعصارهحاضر  يمطالعه

256 mg/ml زان يدا بوده و ميه کانديعل يفاقد هر گونه اثر ضد قارچ
 ته است.افيش ينسبت به کنترل مثبت افزا هاغلظتن يرشد قارچ در ا

) ۲۳( يو ارباب )Utsunomiya )۲۲ج مطالعات انجام شده توسط ينتا
و همکاران  Utsunomiya .باشديمما هم سو  يمطالعه يجهينتبا 

دا يکاندقارچ  ين را بر رويزيريسيگل ياثر ضد قارچ ۲۰۰۰در سال 
مبتال به ضعف  يهاموش هاآنقرار دادند.  موردبررسي کنزيآلب
 رسيموردبرن يزيريسيو آلوده به قارچ را توسط گل يمنيستم ايس

سه با گروه يدر مقا هاموش يزان بقايقرار داده و مشاهده کردند م
 ،شتر استيکونازول درمان شده بودند بيکنترل مثبت که با ما

دا يقارچ کاند يط کشت بر روين را بر محيزيريسين اثر گليهمچن
کونازول يسه با مايجه گرفتند که در مقايکرده و نت يکنس بررسيآلب

ن يزيريسينشان دادند که گال هاآن. باشديم يفاقد اثرات ضد قارچ
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توسط  نيتوکايد سايتول يق القاياست و از طر يفاقد اثرات ضد قارچ
است آلوده شده  يهاموش يزان بقاي, سبب بهبود مT يهاسلول

انجام شد از  ۲۰۱۳و همکاران که در سال  يارباب يمطالعه). در ۲۲(
 يعصاره ياثرات ضد قارچ يبررس يبرا Disk Diffusionروش 

ن ياستفاده شد. در ا کنسيدا آلبيکاند يبر رو انيبنيريش يشهير
ز و در حد صفر بود. يناچ انيبنيريشعدم رشد اطراف  يهالهمطالعه 

ر د انيبنيريش يشهير يعصارهن مطالعه نشان داد که يج اينتا
خالف بر  ).۲۳است. ( يشگاه فاقد اثرات ضد قارچيط آزمايمح

را گزارش  يج متناقضيمطالعات نتا يمطالعات ذکر شده برخ
 و Gauniyal يمطالعهبه  توانيمن مطالعات يا يازجمله اندنموده

 انيبنيريش ياشاره کرد که از عصاره الکل، fatimaپور و  يميمق
پور و همکاران در سال  يمي). مق۱۷ و ۱۰,۱۱(استفاده نموده بودند. 

 انيبنيريش يشهير يالکل يعصارهدند که يجه رسين نتيبه ا ۲۰۱۳
 mg/ml ،5mg/ml ،10 mg/ml ،20mg/ml 2.5 يهاغلظتدر 
عصاره با  يزان اثر ضد قارچياست و م يت ضد قارچيخاص يدارا
و  Fatima يمطالعهدر  ).۱۱( ابدييمش يش غلظت عصاره افزايافزا

وژن يفيسک ديانجام شد در روش د ۲۰۰۹همکاران که در سال 
 Brothروش متر و در  يليم ۲-۸دا يمهار رشد کاند يمحدوده

dilution .يشهير يالکل يعصارهمطالعه  نيا طبق گزارش شد 
 ني). همچن۱۷دا است (يه کانديعل ياثر ضد قارچ يدارا انيبنيريش

Gauniyal  يالکل يعصارهفونتال  ياثر آنت ۲۰۱۵و همکاران در سال 
 mm 17عدم رشد,  يهالهقطر  گيرياندازهرا با  انيبنيريش يشهير

پژوهش حاضر  يهاافتهيمطالعه با  ۳ن يا نتايج ).۱۰کردند ( تأکيد
: ان کردينگونه بيد بتوان علل احتمال آن را ايکه شا باشدينمهم سو 

ن مطالعه با يبه کار برده شده در ا يهاحاللنوع   -۱
قادر به استخراج انواع  يحاضر متفاوت است. هر نوع حالل يمطالعه

ل يلن ديهم به .باشديماه يبات موجود در گياز ترک يو درصد متفاوت
گر متفاوت است. يکديمختلف با  يهاحاللبا  هاعصارهخواص 

 انيبنيريشاه ياز برگ گ )Gauniyal )۱۰ يمطالعهن در يهمچن
 يشهيرحاضر عصاره از  يمطالعهکه در  ياستفاده شده است در حال

اه يمختلف گ يهابخشه شده است. طبق گزارشات مختلف ياه تهيگ
موجب تفاوت  توانديم، شده آوريجمعاه از آن يکه گ يامنطقهو 

وص اه شود. در خصيگ يکروبيزان اثرات ضد ميقات و ميج تحقيدر نتا
 اثرات مثبت يارين که مطالعات بسيا باها، ساپونينمصرف روزانه 

رات يتاث، يالتهاب يندهايفرا، هاسرطانرا در درمان  هاساپونين
ن همواره کيول، کننديم تأييدرا  هاآن يکروبيو ضد م ياکسيدانآنتي
ل يوجود داشته است. پتانس هاساپونيناد يدر مورد مصرف ز ينگران
 اريسب يهاغلظت وابسته به دوز بوده و تنها کامالًن يت ساپونيسم

). ۱۲( .داشته باشد ياثرات سو بر سالمت توانديمبات ين ترکيباال از ا

از  يبات بخشين ترکيا که، ازآنجاييرسديمن راستا به نظر يدر ا
بر  يمبن يو تاکنون گزارش دهنديمل يما را تشک ياهيتغذمنابع 

 ،وجود نداشته است ييم غذايبات در رژين ترکيوجود ا ياثرات منف
در  باتين ترکيگرفت و کاربرد اجه يرا نت هاآنمن بودن يا توانيم

از  يگيربهرهمن است بلکه باعث يا کامالً تنهانهن ييپا يهاغلظت
  .گردديم هاآند ياثرات مف

  
  گيرينتيجه 

 يشهير يآب يعصارهج مطالعه حاضر نشان داد که ينتا
 انساسترپتوکوکوس موت هيعل ييايضد باکتر اثر يدارا انيبنيريش

ه يعل يفاقد اثرات ضد قارچ mg/ml 2-256 يهاغلظتدر  يبوده ول
 يشهير يآب يعصاره ييايضد باکتر است. اثرات کنزيدا آلبيکاند

د ياندک آن را توانديم استرپتوکوکوس موتانس هيعل انيبنيريش
 يبرا هاژله ها و يدهان شو، هادندانر ياستفاده در خم يبرا يمناسب
رار ق يحفره دهان يهاعفونتدندان و کنترل  يدگياز پوس يريجلوگ

ت يرغم اهمين نکته را عنوان کرد که عليد ايبا درنهايتدهد. 
م يتعم، يکروبيعملکرد مواد ضدم يابيدر ارز يشگاهيمطالعات آزما

ا ماران بيو دهان ب ينيبال يهاطين مطالعات در محيج اينتا يريپذ
مداخله گر  يرهايمتغچرا که ، باشديروبرو م يمشکالت متعدد

ار يبس هاآنط دهان فرد وجود دارند که کنترل يدر مح يفراوان
ضرورت انجام ، ن مواديا ينياستفاده بال يلذا برا باشد.يمشکل م

 ن مطالعه احساسيج حاصل از اينتا تأييد يبرا ينيقات باليتحق
  شود.يم

  
  تشکر و قدرداني

و  يسلول يقاتيمرکز تحقاز کارکنان آزمايشگاه پژوهشي 
ادر ن يآقا، س مرکزييناصرپور ر يدکتر تق يآقا ژهيوبه يمولکول

 يبشناسکارکنان آزمايشگاه ميکروکارشناس مرکز و  يخسروشاه
که در کليه مراحل ن يقزو يدانشگاه علوم پزشک يدانشکده پزشک

ياري نمودند تشکر و قدرداني سندگان را ينو مطالعهعملي اين 
  .گردديم

نويسندگان هيچ گونه تعارض منافعي را اعالم : منافعتعارض 
  نکردهاند.

کليه اقدامات جهت رعايت اخالق در تهيه : مالحظات اخالقي
و استفاده از اطالعات مقاالت ديگر جهت بکارگيري در پژوهش فعلي 

 يقاتين مقاله منتج از طرح تحقياتوسط نويسندگان اتخاذ گرديد. 
دانشگاه  IR.QUMS.REC.1394.811 و کد اخالق ۷۸۰به شماره 

 يدندان پزشک يعموم يدوره دکتر نامهپايانن و يقزو يعلوم پزشک
  است.
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Faezah Azmoudeh1, Masoumeh Aslanimehr2*, Neda Lourizadeh3 
 

Received: 29 Apr, 2017; Accepted: 26 Jul, 2017 
Abstract 
Background & Aims: Oral infections and dental caries are still considered as serious public health 
problems especially in developing countries. It is reported that Glycyrrhiza glabra (G.glabra) extract 
contains phytomedicine with antibacterial and antifungal properties capable of suppressing oral 
pathogens associated with plaque forming, caries or fungal diseases. The aim of this study was the 
assessment of antimicrobial and antifungal activity of aqueous root extract G. glabra on Streptococcus 
mutans (S.mutans) and Candida albicans (C.albicans). 
Materials & Methods: In this in-vitro experimental study, we evaluated antibacterial and antifungal 
activity of aqueous root extract of G.glabra (with 93H00l-322herbariyum code) against S.mutans ATCC 
35668 and C.albicans ATCC 10231 in the range of 2 to 256 mg/ml by macro- broth dilution method, 
for determining minimal inhibitory concentration (MIC) and minimal bactericidal concentration (MBC). 
All of assay was performed in triplicate and the mean of result used for data analysis by SPSS 20 
software. 
Results: Minimal inhibitory Concentration (MIC) of aqueous root extract of G.glabra were 2 mg/ml for 
Streptococcus mutans and Minimal Bactericidal Concentration (MBC) were 16 mg/ml. The aqueous 
root extract of G glabra not only had any antifungal activities against C. albicans in the range of 2-256 
mg/ml but also the growth rate increased compared to control group. 
Conclusion: It was revealed that although aqueous root extract of G.glabra did not have antifungal 
effect against C. albicans but also had significant antibacterial activity against S.mutans as a major 
pathogen of oral hygiene and teeth caries. 
Keywords: Glycirrihiza glabra, Aqueous root extract, Streptococcus mutans, Candida albicans, 
Antimicrobial activity 
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