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»اصیلۀمقال«

برگ اکالیپتوس علیه برخی ازلومتانۀپایمیکروبی اسانسبررسی اثرات ضد
هاي دهانباکتري

4مجید تیموري راد، 3فرزاد شاهین،3، مهدي جوادي2، عفت عباسی منتظري٭1منصور امین

دهچکی
و منظور کاهش فلور میکروبی دهانهدهان و دندان بةدر محدود:مینهز

، استفاده از مواد ضد میکروبی لثه و پوسیدگی دندانهايبیماريازجلوگیري
علت احتمال عوارض کمتر نسبت به خصوص مواد ضد میکروبی گیاهی بهبه

که استگیاهان یکی از ایناکالیپتوس. باشداهمیت ویژه میزیشیمیایی حامواد
زاياريهاي بیممیکروبهاي آن بر بعضیاثر اسانس برگ،در این پژوهش

.دهان مورد بررسی قرار گرفته است
Clevengerآوري، با دستگاه هاي درخت اکالیپتوس پس از جمعرگب:روش
اسانس از سپس ،شدگیري و وزن اسانس،به روش تقطیر با آبBPمدل

Doubleحاصل به طریق Dilution400، 200، 50، 25و5/12:هايرقت
هايسپس اثر آن بر باکتريتهیه شد؛لوبا متان(µg/ml)لیترمیکروگرم بر میلی

Streptococcus mutans, S. sangois, S. salivarius,
Lactobacillus casei,ندگی رشد یا با بررسی حداقل غلظت مهارکنMIC

.Eبا روش  Testتعیین شد.
آمده دستهبMinimum Inhibitory Concentration(MIC):یجنتا

.S: این قرار بودبراي هر باکتري از mutansµg/ml125 ،S. salivarius
µg/ml250 ،L. caseiµg/ml125وS. sangoisمت به اسانس مقاو
ها منفی استفاده شد که تمام باکتريعنوان کنترلل بهوهمچنین از متان. نشان داد

.به آن مقاوم بودند
بر روي پاتوژن هاي دهانی با توجه به تاثیر خوب اسانس اکالیپتوس :گیرينتیجه

تحت بررسی در این تحقیق می توان از این اسانس به عنوان دهانشویه استفاده 
.نمود

اکالیپتوس، استرپتوکوکوس موتانس، استرپتوکوکوس : واژگان کلیدي
سالیواریس، استرپتوکوکوس سانگوئیس، الکتوباسیلوس کازئی

15/11/91:پذیرشتاریخ27/7/91: تاریخ دریافت
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مقدمه
دهان وجود دارند که ةهاي مختلفی در حفرباکتري

و برخی در ) نرمالفلور(بعضی از آنها در حفظ سالمت 
رامینقش مه) پاتوژن(هاي دهان و دندان ایجاد بیماري

هاي پاتوژن همزمان لذا کاهش و حذف باکتري. کنندایفا می
وگیري از در جل،ل دهانمجاز فلور نرماةبا حفظ محدود

؛ دارداهمیت بسیاريهاي دهانی پوسیدگی دندان و بیماري
هاي دهانی استرپتوکوك،زاهاي بیمارياین باکترياز جمله

از هاي دندانی وپالكۀد که جزء مهمی از مجموعباشمی
ترین اعضاي این مجموعه استرپتوکوکوس موتانس مهم

،از طرفی).1(ان دارداست که نقش مهمی در پوسیدگی دند
تواند در استرپتوکوکوس سالیواریوس با حضور در زبان می

قدرت با البته ؛ایجاد پالك دندان نقش داشته باشد
اتصال به دندان نسبت بهدرچسبندگی کمتر 

نیزاسترپتوکوکوس سانگوئیس).2(استرپتوکوکوس موتانس
یش از حد اما تعداد ب،در دهان به صورت نرمال حضور دارد

پالك دندان ایجادعوامل میکروبی وآن باعث تجمع سایر
جمله الکتوباسیل ها ازهمچنین الکتوباسیل).3(شودمی

ضایعات پوسیدگی در ارتباط ۀسعبا توکازئی در دهان
).4(دباشمی

به هااین باکتريهاي مقاوم با افزایش تعداد سویه
هاي بسیار زیادي براي تالش،ي گوناگونهابیوتیکآنتی

ضد میکروبی گیاهان انجام ةاستفاده از خاصیت بالقو
).5(پذیرفته است

اثرات ضد میکروبی، ضد قارچی و ضد سرطانی در
به واستتحقیقات بودهمنشأ بسیاري ازگیاهان ایران سر

رشد باعثتواند سرانجام رسیدن این تحقیقات می
که توجه به اینبا.ی کشور شودیایع داروصندرگیريچشم

دارویی در ایران ساختهۀمواد اولیاکثر،حال حاضردر
،نیاز به واردات این کاالها وجود دارد و از طرفیوشودمین

سنتزيها نسبت به داروهاي شدن باکتريمقاومبه علت 
انواع مواد ضد میکروبی شیمیایی، نیاز به بررسی و تولید

).6(رسدمینظر بهمنطقی گیاهی 
Eucalyptusگیاه اکالیپتوس گلوبولوس با نام علمی

glubulusةاز خانوادMyrtaceae از گیاهان بومی
ین گیاه داراي هاي ابرگ).7(باشدمیو تاسمانیاسترالیا
گ یا زرد کمرنگ رنباشد که مایعی بیاسانس می% 1حداقل 

اسانس اکالیپتوس).8(کافور استده شبیه نبا بویی تند و زن
-و سزکویی ترپنهاي فرار ، آلدهیدحاوي سینئول، آلفا پینن

).9(استها با خواص دارویی
اکالیپتوس برايهايگونهازبرخیاسانسو یاهابرگ

وتیفوئیدوماالریاازناشیتبمثلخاصهايتبدرمان
کاربرد،زخموسوختگیمثلپوستیالتهاباتبرخیدرمان
اکالیپتوسمختلفهايگونهآبیعصارةهمچنین. دارند
ومفاصلدردباکتریایی،خونیاسهالسل،درمانبراي
).10(رودمیکارهبشرقیوغربیداروهايدرمشابهموارد

ها مانند بیمارياز بسیاريبراي درمان اکالیپتوسهمچنین از
پوستی هايیماريبوخونیاسهال ،تونسیلیت،آنفلونزا

خواص ضد این گیاه دارايبرگ ةعصار.شوداستفاده می
قند ازدیاد، ضد اکسیدانآتنی، ضد درد، التهابی، ضد سرطانی

استویروسیو ضد قارچیخون، ضد ماالریایی، ضد 
طیفرويبر اکالیپتوس گلوبولوسگیاه اسانس).13- 11(

ارد و در ایران منفی اثر دومثبتگرمهايباکتريازوسیعی
ها مانند بروسالمیکروبی آن روي بسیاري از باکترياثر ضد 

استافیلوکوکوس ،)14(آبورتوستنسیس، بروسالملی
مورد ) 15(پیوژنزاسترپتوکوکوسوکلیاشریشیااورئوس،

هاي بیشتر در اما نیاز به بررسیار گرفته است،مطالعه قر
هاي خصوص باکتريبهزا هاي بیماريمورد سایر میکروب

اد بیماران براي استفاده از علت تمایل زیدهان و دندان به
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در مطالعۀ،در نتیجه.شوداحساس میگیاهی هايشویهدهان
-هاي بیماريسی اثر اسانس این گیاه بر باکتريحاضر به برر

دهان و دندان پرداخته شده است و امید است شدةزاي ذکر
ثر در زمینۀ، گامی مؤین زمینهکه با افزایش مطالعات در ا

بهداشت دهان و دندان با استفاده از محصوالت گیاهی با اثر 
.بیشتر و عوارض کمتر برداشته شود

روش
از ابتدا مقداري برگ اکالیپتوس،براي انجام این پژوهش

ط کارشناس آوري گردید، بعد توسحوالی شهر اهواز جمع
گلوبولوس پس از کشاورزي تعیین گونه شد که گونۀ

در شرایط آزمایشگاه و دور از وداده شدشستشوتشخیص 
آسیاب خرد وسیلۀو بهخشک ،خورشیدتابش مستقیم نور

گیري هاي مذکور به روش اسانساسانس برگسپس.گردید
مدلClevengerگیرياسانسکمک دستگاهه با آب و ب

BPجوشاساس نقطۀبر)Boiling Point(انجام شد
هاي خرد شده در بالن که ابتدا برگطریق به این ؛)16(

مقدار مورد ووي آب دوبار تقطیر حرارت داده شدژوژه حا
.دآوري شتوسط دستگاه جمعپس از تبخیر از اسانس نی

تا به کمک آمده وزن شد دستهلیتر از اسانس بیک میلی
سی وزن یک سی(سازي شودنسبت وزن به حجم، رقیق

طبقاسانس ،بعدۀدر مرحل. )بودµg400برابر اسانس 
Doubleروش  Dilution)17( هبمتانولو با استفاده از-
، 50، 100، 200هاي قتراز آن و شدرقیقحالل،عنوان 

.تهیه شد5/12µg/mlو25
ي هاباکتريلیزه یهاي استاندارد لیوفسویه

اریسسالیو، (PTCC:1683)موتانسهاياسترپتوکوکوس
(PTCC:1448) ،سانگوئیس(PTCC:1449) و

از مرکز کلکسیون (PTCC:1608)الکتوباسیلوس کازئی
. خریداري گردید)تهرانواقع در (هاي ایرانقارچ و باکتري

سی محیط سی5/0ا ي مذکور ابتدهامنظور احیاي باکتريهب
Trypticase Soy Broth(TSB)(Merck

Germany) م ساعت در مدت نیید و بهاضافه گردآنهابه
بالد و سپس در محیط داري شدگراد نگهسانتیدرجۀ37

-سانتیۀدرج37ساعت در دماي 24مدت هآگار کشت و ب
محیطموجود درهاي سپس از باکتري.اد انکوبه شدگر

TSB مک 5/0سوسپانسیون باکتریایی معادل استاندارد
تهیه ) باشدمیکلنی 5/1cfu/ml×810که حاوي(فارلند 
گیري منظور اندازههببعدۀدر مرحل.)17(گردید

Minimum Inhibitory Concentration)MIC ( از
با بدین ترتیب که ابتدا ،)18(استفاده شدE. Testروش 

مک فارلند تهیه5/0سوسپانسیون سواپ استریل استفاده از
اي روي محیط کشت سفرهصورت بههر باکتري شده از

Muller Hinton Agar(MHA)و کشت جداگانه
برصورت عمودي پشت سر همبههاي بالنکدیسکسپس 

هاي مختلفرقتمحیط کشت قرار داده شد و از هروير
از ترتیب غلظتبهلیتر میکرو10اسانس اکالیپتوس به میزان

متانولاثرمنظور بررسی هبضمناًاضافه گردید؛5/12تا 400
در محیط متانولحاوي یک دیسکهایی،تنبه و دیسک 

ساعت در 24مدت هبهاسپس پلیت. کشت قرار گرفت
پس از این زمان .گراد انکوبه شدندسانتیۀدرج37دماي 
MICافزایش صحت براي .گردیدمحاسبهبراي هر باکتري

تا در بار آزمایش تکرار شد3هر باکتري آزمایشات براي 
ANOVAاز آنالیز آماري صورت عدم تشابه در نتایج 

.براي هر باکتري استفاده شودMICبراي تعیین 

نتایج
اي است که هاله عدم رشد نقطهMICدر این روش 
و با محاسبه مقدار ماده خشک موجود .وجود نداشته باشد

آمده دستبهMIC.بدست می آیدMICدر آن دیسک 
انگوئیس که استرپتوکوکوس سيبراي هر باکتري به استثنا

و متانولاثر همچنین به هیچ رقتی حساسیت نشان نداد و 
دست بهعلتبه.آورده شده است1ک بالنک در جدول دیس

براي هر کدام از آزمایشبار3در هرآمدن نتایج یکسان
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دیگر نیازي به ،ها، بعد از مشورت با متخصص آمارريباکت
بیشتر MICکهذکر استالزم به(آنالیز آماري دیده نشد

.)باشدمیبه اسانس مقاومت بیشتر باکتري دهندةنشان

استرپتوکوك موتانساسانس اکالیپتوس گلوبولوس برهاي مختلف رقتاثر :1شکل 

هر باکتريايبرو دیسک بالنکمتانولآمده براي هر باکتري و اثر دستبهMIC: 1جدول
بالنکلمتانو)MIC)µg/mlباکترينام 

R٭125Rاسترپتوکوکوس موتانس

250RRاسترپتوکوکوس سالیواریوس

RR-استرپتوکوکوس سانگوئیس

125RRالکتوباسیل کازئی

Resistant٭

بحث
ثیر گیاهان بر عوامل عفونی از دیرباز در ایران و دیگر تأ

پژوهشگران و مردم عادي بوده مناطق جهان مورد توجه
. آنها در آزمایشات تأیید شده استثر بسیاري از که استا

هاي مختلف گیاه اکالیپتوس نیز در برخی از آنها مورد گونه
ی اسانس همچنین اثر ضد باکتریای.جه قرار گرفته استتو

طور که ذکر شد بر روي اکالیپتوس گلوبولوس همان
،هاي مختلف در ایران مورد مطالعه قرار گرفته استباکتري

ورد زاي دهان و دندان مهاي بیمارياما در مورد باکتري
در همچنین .اي یافت نشدمطالعه در این پژوهش، مطالعه

ز کاري مشابه در مورد این در مطالعات خارجی نیاین زمینه 

.Eها با روش باکتري testاین بنابر.صورت نگرفته است
س ها در مورد اکالیپتونتایج این پژوهش با سایر روش

:گلوبولوس مقایسه شده که نتایج از قرار زیر است
اثر ضد میکروبی بر روي آمده دربارةدستهنتایج ب

،استرپتوکوکوس موتانس،  استرپتوکوکوس سانگوئیس
1999از ژاپن در سال ) Akiko(آکیکو موافق با آزمایشات

خان و موافق کاراستBALB/cAهاي بر روي موش
)Khan ( در مورد استرپتوکوکوس موتانس 2009در سال

).20و 19(بودمتفاوتMICالبته با 
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هاي با روش2011در سال )Thompson(تامپسون 
ثیر این گیاه بر استرپتوکوکوس گیري نیز تأمختلف اسانس

).21(سالیواریس و استرپتوکوکوس موتانس را گزارش کرد
خالف کارآمده در این پژوهش بردستهمچنین نتایج به

اکالیپتوس گلوبولوس پس از بر روي) Ishnava(ایشناوا 
گیري به روش تقطیر با آب بود که فاقد اثر اسانس

الکتوباسیلوس کازئی ومهارکنندگی رشد بر روي
البته این تحقیق نشان داد که .استرپتوکوکوس موتانس بود

گیري اثر مهارکنندگی بر روي این هاي دیگر اسانسروش
).22(کتري دارددو با

هاي براي برخی باکتريMICمیزان ،در این مطالعه
تمام این مراحل شود پاتوژن دهان تعیین شد که پیشنهاد می

هان و دندان و همچنین زاي  دهاي بیماريبراي سایر باکتري
تا بهترین غلظت هاي فلور طبیعی دهان انجام شودباکتري

که عالوه بر محافظت از براي اسانس اکالیپتوس گلوبولوس
یش بیماري سبب به هم خوردن تعادل میکروبی دهان و افزا

همچنین در . آیددست مشکالت دهان و دندان نشود، به
ثر اسانس در اثر ضد ي مؤوان اجزاتمطالعات بعدي می

شناسایی ) GC(میکروبی را با دستگاه گاز کروموتوگرافی 
.کرد

گیرينتیجه
ءاستفاده در این پژوهش جزهاي موردترياز آنجا که باک

باشند و نتایج زاي دهان و دندان میهاي مهم بیماريباکتري
نشان داد که سه مورد آنها به اسانس اکالیپتوس گلوبولوس 

البته با حساسیت کمتر براي -حساسیت دارند
تر انجام تحقیقات گسترده- الیواریوساسترپتوکوکوس س

هاي گونه اکالیپتوس و روشاینآزمایشگاهی در مورد 
که اثر گیري و همچنین تحقیقات بالینی مختلف اسانس

. مورد نیاز است،اسانس را بر بیمار مورد تأیید قرار دهد
بخشی درمان واند در افزایش اثرتتحقیقات در این زمینه می

در موارد عفونت مقاوم به داروهاي شیمیایی و مخصوصاً
ت دهان و دندان در افراد سالم ه با مشکالهکاهش مواج

.ثر باشدمؤ

تشکر و قدردانی
دریغ کارشناسان محترم کمیتۀدر پایان از زحمات بی

شاپور انشجویی دانشگاه علوم پزشکی جنديتحقیقات د
استاد آمار این ،اهواز و یاري دکتر کامبیز احمدي انگالی

.دانشگاه کمال تشکر و قدردانی را داریم
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Antimicrobial evaluation of methanolic essential oil of Eucalyptus
glubulos leaves against a number of oral cavity bacteria

Mansour Amin1٭, Effat Abasi Montazeri2, Mehdi Javadi3, Farzad Shahin3, Majid Teymuri Rad4

Abstract
Background: Reducing the microbial flora in the mouth and teeth,
preventing gum disease and tooth decay; the use of antimicrobial
agents, especially plant antimicrobial substances are very
important due to their side effects than the chemical substances.
Eucalyptus is one of these plants which show antimicrobial
activity. The aim of this study was to evaluate antimicrobial effects
of methanolic essential oil of Eucalyptus glubulos leaves against a
number of oral cavity bacteria
Method: Eucalyptus tree leaves after collection, distillation with
water by clevenger (BP), afterwards the weight of oil and diluted
with double dilution method to 400, 200, 100, 50, 25,12.5 μg / ml
which was prepared with methanol, then the antimicrobial effect
was determined by E. Test method based minimum growth
inhibitory concentration (MIC) on four oral bacteria; S. sangois S.
salivarius, Streptococcus mutans, Lactobacillus casei.
Results: The MICs obtained for tested bacteria were 125, 250 and
125 μg / ml for S. mutans, S. salivarius and L. casei respectively.
S. sangois was resistance to this essential oil. All bacteria were
resistant to the methanol that it was used as a negative control.
Conclusion: Most of oral cavity pathogen bacteria which tested in
this study showed a valuable sensitivity to Eucalyptus glubulos
extract. This recommends use of this compound as an alternative for
antimicrobial chemical agents.

Keywords: eucalyptus, lactobacillus casei, streptococcus sangois,
streptococcus salivarius , streptococcus mutans
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