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Abstract 

 

Background and purpose: Garlic and cinnamon extracts, like fluoride varnish, play a role in caries 

control due to their antimicrobial effect and controlling demineralization. This analytical laboratory study 

was conducted in 2021 to investigate the antimicrobial effect of garlic and cinnamon extracts compared with 

fluoride varnish in controlling the infection of oral Lactobacillus acidophilus and Streptococcus mutans. 

Materials and methods: The disk diffusion, minimum inhibitory concentration and the 

minimum bactericidal concentration tests were used to check the antimicrobial effect. Ampicillin and 

Erythromycin discs were used for positive control and sterile physiological serum was used for negative 

control. Data were analyzed using analysis of variance (ANOVA) and Bonferroni post hoc test. 

Results: In disk diffusion test, cinnamon along with fluoride varnish (10.0±1.0mm) caused a 

significant increase in the diameter of the growth inhibition halo of L. acidophilus (P<0.001), However, 

the largest growth inhibition halo diameters in L. acidophilus and S. mutans were associated with garlic-

cinnamon-varnish (12.0±1.58mm) and fluoride varnish (9.0±0.71mm), respectively. In both strains, the 

antimicrobial effect of garlic extract was significantly lower than other compounds (P<0.001). The most 

inhibitory and bactericidal effects were associated with fluoride varnish seen in S. mutans. 

Conclusion: According to this study, cinnamon and fluoride varnish has a synergistic 

antimicrobial effect against L. acidophilus in laboratory conditions. Also, cinnamon extract due to similar 

effects to fluoride varnish, can be useful as an alternative agent in controlling and preventing dental caries. 
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 ـدرانـــازنـــي مـكـــــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج

 (06-56)   1041سال    بهمن    712شماره    سي و دوم دوره 

 02       1041، بهمن  712دوم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                   دوره سي و               

 پژوهشـی

 

فلورايد و  شیبا وارن نیو دارچ ریعصاره س یکروبیمقايسه اثر ضد م
 لوسالکتوباسی و موتانس استرپتوکوکوس بر هاآن نرژيسمیاثر س

 یرايط آزمايشگاهدر ش یدهان لوسیدوفیاس
 

      2و1اعظم نحوی
      3حمیدرضا گلی
      4علی داوودی

 5ابوالفضل حسین نتاج
     6سمیرا شیدایی     

      7علی جعفری
 2و1سمانه همتی

 چكیده
سیر و دارچین همانند وارنیش فلوراید، به دلیل اثر ضدمیکروبی و کنترل دمینرالیزاسیون مینای  عصاره هدف:و  سابقه

، با هدف بررسی اثر 0011ی دندانی نقش دارد. این مطالعه آزمایشگاهی تحلیلی در سال دگیپوس دندان در پیشگیری از
و  استرپتوکوکوس موتانسهای سیر و دارچین در مقایسه با وارنیش فلوراید، در کنترل عفونت باکتری ضدمیکروبی عصاره

 انجام شد. دهانی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
های دیسک دیفیوژن، حداقل غلظت مهاری و حداقل غلظت جهت بررسی اثر ضد میکروبی، از تست ها:و روشمواد 

 سیلین و اریتروماسین و برای کنتررل منفری از سررم فیزیولوژیرککشندگی استفاده شد. همچنین جهت کنترل مثبت از دیسک آمپی
 .صورت پذیرفت و آزمون تعقیبی بونفرونی( ANOVA) نسایوار لیتحل آزمون ها، بااستریل استفاده شد. مقایسه داده

( باعر  mm1/0±1/01از عصراره دارچرین در کنرار وارنریش فلورایرد ) در آزمایش دیسک دیفیوژن، استفاده ها:یافته
د ترین قطر هالره مهرار رشر(، اما بیشP<110/1شد )الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس مهار رشد در  دار در قطر هالهافزایش معنی

( و mm85/0±1/01وارنریش )-دارچرین-به ترتیب متعلق بره سریر استرپتوکوکوس موتانسو  الکتوباسیلوس اسیدوفیلوسدر 
برود  تررداری از سایر ترکیبات، در هر دو سویه کمطور معنیاثر ضد میکروبی عصاره سیر به .( بودmm10/1±1/9وارنیش فلوراید )

(110/1>P)دیده شد. استرپتوکوکوس موتانسکشندگی نیز در ارتباط با وارنیش و در ترین اثر مهارکنندگی و . بیش 
های این مطالعه نشان داد که در شرایط آزمایشگاهی استفاده از دارچین و وارنیش فلوراید اثر سینرژیستی یافته استنتاج:

تواند تی مشابه با وارنیش فلوراید، میدارچین، به دلیل اثرا دارد. همچنین عصارهاسیدوفیلوس  الکتوباسیلوسضد میکروبی علیه 
 های دندانی مفید باشد.به عنوان یک عامل جایگزین در کنترل و پیشگیری از پوسیدگی

 

 ، وارنیش فلوراید، سیر، دارچینالکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، استرپتوکوکوس موتانس واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
پوسیدگی دندان یک بیماری عفونی چند فاکتوری 

 سیار شایع حفره دهان است که به دلیرل تردا ل مترابولیکیب
های کربوهیرردراتا و زهای پوسرریدگیمیکروارگانیسررم

 .(0)ودرشمی رژیم غذایی، بر سطح دندان ایجاد تخمیری

 
 E-mail:samaneh_hemmati@yahoo.com                        ندانپزشکیساری: دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشکده د -سمانه همتی مولف مسئول:

 مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران. 0
 کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران گروه . دانشیار،1
 ایران ساری، مازندران، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده شناسی،روسوی و شناسی میکروب گروه ،استادیار. 3
 ایران ساری، مازندران، پزشکی علوم دانشگاه داروسازی، دانشکده فارماکوگنوزی، گروه . استادیار،0
 ایران ساری، مازندران، پزشکی علوم . استادیار، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه8
 ک، ساری، ایراندندانپزش. 6
 . دانشجوی دندانپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران1

 : 00/01/0010 تاریخ تصویب :             11/5/0010 جاع جهت اصالحات :تاریخ ار            10/1/0010 تاریخ دریافت 
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 فلورايد  شیبا وارن نیو دارچ ریس يكروبیاثر ضد م
 

 1041، بهمن  712دوره سي و دوم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                           04

 یک کوکسی گررم مثبرت استرپتوکوکوس موتانسباکتری 

های موثر در پوسریدگی ترین پاتوژنباشد که از شایعمی

نیرز  الکتوباسیلوس اسریدوفیلوس رود.دندانی به شمار می

 براالیی درپالک دندانی شیوع باسیل گرم مثبت است کهیک 

 .(1)باشدداشته و در پیشرفت ضایعات پوسیدگی موثر می

فلوراید موضعی نقش مهمی در پیشگیری و کنتررل 

باکتریرال دارد و ها دارد. فلورایرد اثررات آنتریپوسیدگی

نیز سبب کاهش دمینرالیزاسیون و افزایش رمینرالیزاسیون 

طور کلری محتروای فلورایرد . به(3)شودها میمینای دندان

. (0)ای معکوس با شیوع پوسیدگی دندانی داردمینا رابطه

هرای های حاوی فلورایرد برا غلظتاستفاده از  میردندان

های سنی توصیه شرده اسرتا امرا از پایین برای تمامی گروه

 محصوالت موضعی با مقادیر باالی فلوراید مانند وارنیش

ای برای بالغین و کودکان برا  طرر و ژل به صورت دوره

 وارنیش فلورایرد. (8)شودباالی پوسیدگی دندانی استفاده می

موضعی به مینای دندان متصل شرده و بره مررور فلورایرد 

 کند، لذا دندان در طوالنی مدت درمعرض فلورایردآزاد می

مند مبتنی مروری و نظام در یک مطالعه. (6)گیردقرار می

بر مطالعات بالینی، توصیه شده است کره دو برار در سرال 

از وارنیش سدیم فلوراید موضعی برای کنترل پوسیدگی 

 غلظت باالی فلورین برزا  )بریش از. (1)دندانی استفاده شود

ppm01111اسرترپتوکوکوسها ماننرد ( برای بر ی باکتری 
اسرترپتوکوکوس باشد. مهار رشرد توکسیک می موتانس

تررا چنرردین هفترره پررس از اسررتفاده از فلورایررد  موتررانس

 .(5)یابدموضعی نیز ادامه می

در پزشکی برای  (Allium Sativum)استفاده از سیر 

ای باسرتانی دارد. سریر های مختلف، پیشینهدرمان بیماری

 دارای  ررواآ آنترری باکتریررال، آنترری اکسرریدان و ضررد

ترین ( موجود در سیر مهمAllicin) نیسیآل التهاب است.

عامل آنتری باکتریرال آن اسرت کره برر طیرف وسریعی از 

 . مطالعراتی(9)باشردت و منفی مروثر مریهای گرم مثبباکتری

 هرایی اثرات ضدباکتریایی سیر بر میکروارگانیسمبررسنیز در 

 زای دهانی صورت گرفته استا در این مطالعراتپوسیدگی

اسرترپتوکوکوس هرای مختلرف برر تاثیر سریر در غلظرت

مشرراهده شررده  الکتوباسرریلوس اسرریدوفیلوسو  موتررانس

 .(01)است

 (Cinnamomum Verum)دارچین پزشکی عصاره واآ 
گرزار   Penfoldتوسرط  0911 دهره اولین بار دراولین 

هرای علیه طیف وسریعی از باکتریدارچین نیز  شد. عصاره

هرا هرا و قار هرا و انگلویروس گرم مثبت و گررم منفری،

 دینامالدهیسرر دارچررین سرشررار از .(00)مرروثر برروده اسررت

(Cinnamaldehyde)  پوسیدگی، برکاهش عفونتاست که 

 .(01)باشددندانی و بوی بد دهان اثرگذار می

 تاکنون در مطالعات بسیاری به بررسی اثررات وارنریش

زای دهرانی هرای پوسریدگیفلوراید موضعی برر براکتری

پردا ته شده و اثرگرذاری آن ترا حرد زیرادی بره اثبرات 

جرا کره سریر و دارچرین نیرز همچرون رسیده است. از آن

 هرایباشند و در سالباکتریال میفلوراید دارای  واآ آنتی

ی گیراهی بررای جرایگزینی محصروالت هاا یر فراورده

انرد، مطالعره شیمیایی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته

حاضر به منظور بررسی اثر ضدمیکروبی ترکیبات حاوی 

هررای سریر و دارچررین بره تنهررایی و  صوصرا  اثررر عصراره

هرا در مقایسره برا وارنریش فلورایرد علیره سینرژیسریتی آن

و  وس موتررانساسررترپتوکوکزای هررای پوسرریدگیگونرره

 دهانی انجام گرفت. الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
 

 مواد و روش ها
 سیر و دارچین عصاره تهیه نحوه

برای تهیه عصراره، نمونره هربراریومی هرر دو گونره 

( تهیرره و E2-234-745و دارچررین  E2-234-546)سرریر 

توسررط هی ررت علمرری گررروه فارمرراکوگنوزی دانشررکده 

ی مازنردران مرورد تاییرد داروسازی دانشگاه علوم پزشک

گرم چوب  شک شده دارچین و  39قرار گرفت. میزان 

لیترر اترانول میلی 811گرم سیر  رد و پودر شده در  011

سراعت  یسرانده  10درصد در پرکوالتور بره مردت  11

گیری مجردد برا . بعد از اتمام ماسراسریون، عصرارهشدند

طرره صرورت قطرره قهدرصد و ب 11میلی لیتر اتانول  811

بررا رو  پرکوالسرریون انجررام شررد. پررس از اتمررام رونررد 
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 و همکارانی اعظم نحو     

 04       1041، بهمن  712دوم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                   دوره سي و               

 پژوهشـی

 

 

 ها صاف شده و تحت  أل برا دسرتگاهگیری، عصارهعصاره

روتاری تغلیظ و برا دسرتگاه فریرز درایرر  شرک شردند. 

سپس میرزان فنرل و فالوونودیرد ترام مرورد بررسری قررار 

گیری، . در تمرامی مراحرل بعرد از عصراره(03،00)گرفت

 ها در فریزر جهت کاهش تخریب ترکیبات فنولیکمونهن

گیرری بررای میرزان برازدهی در عصرارهنگهداری شدند. 

 درصد محاسبه شد. 10و  5سیر و دارچین به ترتیب 

 

 تعیین آزمایش دیسک دیفیوژن نحوه

اسرررترپتوکوکوس موترررانس  اسرررتاندارد دو سرررویه
(Streptococcus mutans PTCC 1683)  س الکتوباسریلوو

( Lactobacillus acidophilus ATCC 4356اسیدوفیلوس )

های علمی و صنعتی ایران به صرورت از سازمان پژوهش

 ریررداری شررد. جهررت تعیررین  0011لیرروفیلیزه در سررال 

سیر و دارچین در مطالعه  به عصاره هاحساسیت این سویه

آزمایشررگاهی تحلیلرری حاضررر، از رو  دیسررک آگررار 

 ( و رو  میکروبررا Disk agar diffusionدیفیروژن )

 .(08)( استفاده شدBroth dilutionدایلوشن )

در رو  دیسررک آگررار دیفیرروژن، بعررد از تلقرریح 

 های استاندارد نیم مک فارلنرد برا اسرتفادهمیکروبی کدورت

از سوآپ اسرتریل برر روی محریط کشرت مرولر هینترون 

درصرد  8( حاوی  Muller-Hinton agar:MHA) آگار

و  (06)برای استرپتوکوکوس موترانس ون لیز شده گوسفند 

 اسیدوفیلوس الکتوباسیلوسبرای  MRS Agarمحیط کشت 
. (01)ای کشرت داده شردندانتقال داده و به صورت سرفره

( تهیره Blank diskهای کاغرذی بالنرک )سپس دیسک

ها و در لیتررر از همرره عصررارهمیکرو 11شررده و برره مقرردار 

ها بره ها اضافه شد. دیسرکهای مختلف به دیسکنسبت

هررر برراکتری  سرراعت در شرررایط بهینرره 05تررا  10مرردت 

 ها بره وارنریش فلورایرد انکوبه شدند ترا حساسریت سرویه

(V-varnish, Vericom, Koreaعصاره سیر و دارچین ،) 

الره عردم گیرری قطرر هها به واسطه انردازهو ترکیبات آن

کش بررسری گرردد.  ط وسیلهمتر و بهرشد بر پایه میلی

سریلین و اریتروماسرین برای کنترل مثبت از دیسک آمپی

و به عنروان کنتررل منفری از سررم فیزیولوژیرک اسرتریل 

 .(05)بار تکرار شد 8استفاده شد و هر آزمایش 

 

 ( و حداقل غلظتMICتعیین حداقل غلظت مهاری ) نحوه
 (MBCکشندگی )

دایلوشرن، بررای تعیرین میرزان  میکروبرا  رو  از

 Minimum Inhibitoryحرداقل غلظرت مهارکننردگی)

Concentration: MIC) وحداقل غلظت کشندگی براکتری 

(Minimum Bactericidal Concentration: MBC)  اسرتفاده

 اکتریررال عصرراره دارچررین و سرریر بررر رویبو اثررر آنتی شررد

الکتوباسریلوس و  اسرترپتوکوکوس موترانسهای باکتری
تر حساسریت بررسری به منظور تعیرین دقیرقاسیدوفیلوس 

 Uای  انره 96هرای در میکروپلیرت MIC شد. آزمرایش

شکل با رو  میکروبرا  دایلوشن و بر اساس استاندارد 

CLSI  38در مجمروع  بار تکررار بررای هرر نمونره و 8با 

هرای نمونه انجام شد. بدین طریق کره در تمرامی چاهک

میکرولیترر از محریط  011مربوطه در میکروپلیت، مقردار 

درصد  ون لیز شرده  8کشت مولر هینتون برا  )حاوی 

( را اضرافه کررده استرپتوکوکوس موتانسگوسفند برای 

های مرورد نظرر از مراده تسرت شرونده براسراس و غلظت

های مربوطره تهیره شردند. در لوشن در چاهکسریال دای

میکرولیترررر  011هرررا مقررردار نهایرررت، بررره همررره چاهک

رقیق شده باکتری  011به  0سوسپانسیون نیم مک فارلند 

هررا بررا پررارافیلم، اضررافه شررد. پررس از پوشرراندن چاهک

 10گراد به مدت درجه سانتی 31ها در دمای میکروپلیت

مرورد مطالعره  MICساعت انکوبره شردند و نترای   05تا 

قرار گرفت. اولین چاهکی که هیچ رشردی از ارگانیسرم 

مررورد نظررر نشرران نررداده بررود، برره عنرروان حررداقل غلظررت 

هرای انتهرایی مهارکنندگی گزار  شد. یکی از چاهک

 عنوان کنترل مثبت )محیط کشت حراوی براکتری و بردونهب

عنوان کنترل منفی )محیط کشرت هعصاره( وچاهکی دیگر ب

اره و بردون براکتری( در نظرر گرفتره شرد. همرین برا عصر

با محیط الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس رو  برای باکتری 

 نیز انجام شد و نتای  ثبت گردید. MRS brothکشت 
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 برای تعیین حداقل غلظت کشندگی، از اولین چراهکی

که هیچ رشدی از میکروارگانیسم مورد نظر نشران نرداده 

میکرولیترر  11دی به مقردار چاهک بع 0تا  3بود و نیز از 

نمونرره برداشررته و در محرریط کشررت مررولر هینتررون آگررار 

اسرترپتوکوکوس درصد  رون گوسرفند )بررای  8حاوی 

 الکتوباسریلوس)بررای  MRS Agar( و محیط کشت موتانس
( کشت داده شد. چاهکی که هریچ رشردی اسیدوفیلوس

را در محیط مزبور نشران نرداد بره عنروان حرداقل غلظرت 

( مطرر  گردیرد. درصرورت مشرترک MBC)کشندگی 

رقرت،  1و یا تفاوت حداکثر  MBCو  MICبودن اعداد 

وارنیش، عصاره و یا ترکیب مربوطره براکتری سریدال در 

 .(09)نظر گرفته شدند

 آزمرون شراپیرو ویلرکهرا توسرط توزیع نرمال داده

 سررپس جهررت مقایسرره  مررورد بررسرری قرررار گرفررت،

 هررای مختلررف، ازمیررانگین و انحررراف معیررار در گروه

 و آزمررررون ( ANOVA) انسیرررروار لیررررتحل آزمررررون

هررا از داده لیررتحل یاسررتفاده شررد. برررا تعقیبرری بررونفرونی

 P<18/1ریو مقرراد گردیررداسررتفاده  SPSS 22افررزار نرررم

 در نظر گرفته شد.معنادار 
 

 یافته ها
، مقایسره قطرر disk agar diffusionهای آزمرایش یافتره

 های دهانیهاله عدم رشد با ترکیبات مختلف ضد باکتری

انحرراف معیرار و  ± ، میرانگین0در جردول شرماره 

تررین ترین و بیشچنین کمقطر هاله عدم رشد و هم میانه

نمونه از هرر یرک از  8در میان مقدار قطر هاله عدم رشد 

های این جدول در ها آورده شده است. طبق دادهترکیب

تررین قطرر سیر کرم الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، عصاره

وارنیش فلوراید در کنار  -دارچین-هاله عدم رشد و سیر

V ترین قطر هاله عدم رشد را داشرته اسرت. وارنیش بیش

صاره سریر دارای نیز ع استرپتوکوکوس موتانسمورد  در

تررین مقردار در ترین قطر هاله عدم رشد برود و بریشکم

 وارنیش بوده است. Vارتباط با 

هررای هررای گروهمطررابق ایررن جرردول، تفرراوت داده

سیر و وارنیش در  -وارنیش -وارنیش، دارچین -دارچین

دار بود و هر سه گروه قطر هالره عردم رشرد دو باکتری معنی

 اند.نشان داده یلوس اسیدوفیلوسالکتوباستری را در بیش
 
اسرترپتوکوکوس مترر( در میانگین قطر هاله عردم رشرد )برر حسرب میلری: ۱جدول 
 های دهانیبا ترکیبات مختلف ضد باکتری الکتوباسیلوس اسیدوفیلوسو  موتانس
 

 گروه
 سطح انحراف معیار ± میانگین ترینکم-ترینبیش میانه

 L.A* S.M** L.A S.M L.A S.M معنی داری
 999/1 1/0±1/0 1/0±10/1 8-3 8-3 1/0 1/0 سیر

 999/1 1/5±51/0 1/5±85/0 01-8 01-6 1/5 1/5 دارچین

 999/1 1/5±85/0 1/5±11/0 01-6 9-6 1/5 1/5 دارچین-سیر

 018/1 1/1±10/1 1/5±1/0 5-6 9-1 1/1 1/5 وارنیش فلوراید-سیر

 110/1 1/1±1/0 1/01±1/0 5-6 00-9 1/1 1/01 وارنیش فلوراید-دارچین

 110/1 1/5±85/0 1/01±85/0 01-6 00-01 1/5 1/01 وارنیش فلوراید-دارچین-سیر

 110/1> 1/9±10/1 1/01±10/1 01-5 03-00 1/9 1/01 وارنیش فلوراید

 

* L.A: Lactobacillus acidophilus 
** S.M: Streptococcus mutans 

 

مختلف مورد  قطر هاله عدم رشد مواد جهت مقایسه

استفاده از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد، نتای  ایرن 

آزمرون نشران داد کره میررانگین قطرر هالره عردم رشررد در 

 الکتوباسریلوسدار برود )متفاوت و معنری های مختلفگروه
 ، اسرررترپتوکوکوس موترررانس:P<110/1: اسررریدوفیلوس

110/1 P< ا به همین دلیل، از آزمرون تعقیبری برونفرونی)

هررا اسررتفاده شررد ت مقایسرره دو برره دو میررانگین گروهجهرر

  (.1)جدول شماره 

 نتای  آزمون بونفرونی نشان داد که اثرر ضرد میکروبری

طررور برره الکتوباسرریلوس اسریدوفیلوسعصراره سرریر علیره 

 طور(. برهP<110/1تر ازسایر ترکیبرات برود )داری کممعنی

 وساسریدوفیل الکتوباسیلوسعدم رشد  میانگین قطر هاله

هرم برابرر و  سیر با-وارنیش-در گروه وارنیش و دارچین

. (P<110/1)داری بریش ترر از سرایرین برود طور معنیبه

 داری برین قطرر هالره عردم رشردچنرین تفراوت معنریهم
وارنریش -در گروه دارچرین الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

 اسرترپتوکوکوس(. در P=136/1با گروه وارنیش دیده نشد)

طررور ضررد میکروبرری عصرراره سرریر برره نیررز اثررر موتررانس

 ( امرا برینP=110/1تر از سایر ترکیبات برود )داری کممعنی

 اسرترپتوکوکوسعدم رشد سایر ترکیبات برر روی  قطر هاله
 داری دیده نشد.تفاوت معنی موتانس
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 و همکارانی اعظم نحو     
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 پژوهشـی

 

 

در  و اسرترپتوکوکوس موترانس سریدوفیلوسالکتوباسریلوس انتای  آزمون بونفرونی جهت مقایسه دو به دو میانگین قطر هاله عردم رشرد  :۲جدول 

 های دهانیترکیبات مختلف ضد باکتری
 وارنیش فلوراید دیفلورا شیوارن-نیدارچ-ریس دیفلورا شیوارن-نیدارچ وارنیش فلوراید-سیر دارچین-سیر دارچین سیر گروه 

 110/1> 110/1> 110/1> 110/1> 110/1> 110/1> - سیر اسیدوفیلوس الکتوباسیلوس

 110/1> 110/1> 136/1 999/1 999/1 -  رچیندا

 110/1> 110/1> 136/1 999/1 -   دارچین-سیر

 110/1> 110/1> 136/1 -    وارنیش فلوراید-سیر

 136/1 136/1 -     وارنیش فلوراید-دارچین

 999/1 -      وارنیش فلوراید-دارچین-سیر

 وارنیش فلوراید

 

      - 

 110/1> 110/1 11/1 11/1 110/1 110/1 - سیر نساسترپتوکوکوس موتا

 999/1 999/1 999/1 999/1 999/1 -  دارچین

 999/1 999/1 999/1 999/1 -   دارچین-سیر

 01/1 999/1 999/1 -    وارنیش فلوراید-سیر

 01/1 999/1 -     وارنیش فلوراید-دارچین

 999/1 -      وارنیش فلوراید-دارچین-سیر

 -       رنیش فلورایدوا

 
 میکروبی    مقایسه حداقل غلظت مهاری دو گونه

ترین اثر مهاری در عصاره کم 3طبق جدول شماره 

ترین اثر مهاری سیر در هر دو باکتری مشاهده شد و بیش

 بود. استرپتوکوکوس موتانسمربوط به اثر وارنیش بر روی 

، انجرام شرد 3ای که در جردول شرماره طبق مقایسه

ها نشرران داد کرره حررداقل غلظررت مهرراری وارنرریش یافترره

هرا بروده و تر از سایر گروهداری کمطور معنیفلوراید به

ترر از داری کرمطور معنیبه استرپتوکوکوس موتانسدر 

چنرین . هرم(P <110/1)برود الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

 -وارنیش و دارچرین-حداقل غلظت مهاری عصاره دارچین

الکتوباسرریلوس داری در طررور معنرریهسرریر برر-وارنرریش
بررود  اسررترپتوکوکوس موتررانستررر از کررم اسرریدوفیلوس

(110/1>P). 
 

 میکروبی حداقل غلظت کشندگی دو گونه مقایسه

ها حداقل غلظت کشندگی هر کدام از گروه مقایسه

و  الکتوباسریلوس اسریدوفیلوسمیکروبری  علیه دو گونره

درج شرده  3ه در جدول شرمار استرپتوکوکوس موتانس

 تررین تراثیرهای این جدول عصاره سیر کماست. مطابق داده

ش رترین تراثیر را وارنیررا در هر دو باکتری داشته و بیش

 ان داده است.ررنش وتانسروس مروکوکرترپتراسر روی رب

انجرام داده شرد  3ای کره در جردول شرماره مقایسه

بیان کرد که حداقل غلظت کشرندگی وارنریش فلورایرد 

هررا برروده و در تررر از سررایر گروهداری کررمطررور معنرریهبرر

ترر از داری کرمبره طرور معنری استرپتوکوکوس موترانس

امرا تفراوت  (P<110/1)بود  الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

 داری بین سایر ترکیبات دیده نشد.معنی

 
مقایسره حرداقل غلظرت مهراری و حرداقل غلظرت  :۳ شماره جدول

ر میلی لیتر( در ترکیبات مختلرف کشندگی )بر حسب میکروگرم ب

 های دهانیضد باکتری
 

P-value شا ص گروه الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس استرپتوکوکوس موتانس 

 مهاری غلظت حداقل   

 سیر 3010 3010 999/1

 

 دارچین 61/391 61/391 999/1

 دارچین-سیر 18/150 18/150 999/1

 دوارنیش فلورای-سیر 61/391 61/391 999/1

 وارنیش فلوراید-دارچین 30/098 61/391 110/1>

 وارنیش فلوراید-دارچین-سیر 68/91 61/391 110/1>

<110/1 05/10 68/91 
 وارنیش فلوراید

 

 کشندگی غلظت حداقل   

 سیر 01811 01811 999/1

 

 دارچین 3018 3018 999/1

 دارچین-سیر 6181 6181 999/1

 رنیش فلورایدوا-سیر 3018 3018 999/1

 وارنیش فلوراید-دارچین 8/0861 3018 999/1

 وارنیش فلوراید-دارچین-سیر 18/150 3018 999/1

 وارنیش فلوراید 61/391 68/61 110/1
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 بحث
در مطالعه حاضر، که با هردف بررسری اثررات ضرد 

های سیر و دارچرین در باکتریایی ترکیبات حاوی عصاره

اید انجام شد، سیر در هر دو سویه مقایسه با وارنیش فلور

الکتوباسرریلوس و  اسررترپتوکوکوس موتررانسباکتریررایی 
تررین ترین قطر هاله عدم رشد و نیز کرمکم اسیدوفیلوس

 ترریناثرات مهاری و کشندگی را داشت، در حالی که بیش

 در گرروه اسرترپتوکوکوس موترانسقطر هاله عدم رشرد در 

 اسیلوس اسریدوفیلوسالکتوبوارنیش فلوراید و در سویه 

وارنریش -دارچرین-های وارنیش فلوراید و سریردر گروه

دیده شد. اثرات مهاری و کشندگی نیز در هرر دو سرویه 

ترر از داری بریشطرور معنریدر گروه وارنیش فلوراید بره

 ها بود.سایر گروه

ترررین عوامررل پیشررگیری از فلورایررد یکرری از مهم

تررین اثرر ضرد رود. مهمپوسیدگی دندانی بره شرمار مری

پوسیدگی فلوراید ناشی از مهار دمینرالیزاسیون و ارتقای 

. در (3)های اولیرره اسررترونررد رمینرالیزاسرریون پوسرریدگی

وارنرریش برره عنرروان وارنرریش فلورایررد  Vایررن مطالعرره از 

وارنریش قنرد زایلیترول  Vاستفاده شده است. در سرا تار 

 حفرررهاسررترپتوکوکوس موتررانس وجررود دارد کرره علیرره 

)یرک پرروت ین  CPP-ACPچنین از است. همدهان موثر 

استخراج شده از شیر که به یون کلسیم و فسفات متصرل 

شود که وارنیش استفاده می Vشده است( نیز در سا ت 

هرای فلورایرد و کلسریم را طور موثری چسربندگی یونبه

در محررریط دهررران بررراال بررررده و رونرررد رمینرالیزاسررریون 

. ایرن مراده (11-11)هردهای اولیه را ارتقا مری دپوسیدگی

دمینرالیزاسیون مینایی و بره تبرع آن پوسریدگی دنردانی را 

 .(13)دهددار کاهش میطور معنیبه

 عردم رشرد ها، قطر هالهدر این مطالعه، در تمامی گروه

و  الکتوباسیلوس اسیدوفیلوسمیکروبی  علیه هر دو گونه

دیررده شررد. در بررسرری انجررام اسررترپتوکوکوس موتررانس 

وارنریش فلورایرد،  Vعدم رشد، در گرروه  شده قطر هاله

و برررای  رمترریلرریم 9 اسررترپتوکوکوس موتررانسبرررای 

متررر برروده اسررت. میلرری 01فیلوس الکتوباسرریلوس اسرریدو

بیان داشرت کره  (10)جعفری و همکاران های مطالعهیافته

اسرترپتوکوکوس  وارنریش علیره Vعردم رشرد  قطر هالره
متر بود و وارنریش فلورایرد، برا وجرود صفر میلیموتانس 

 آزادسازی کلسیم درمحیط دهانی، در شرایط آزمایشرگاهی

ه نشررد اسررترپتوکوکوس موتررانسمررانع از رشررد برراکتری 

تررین هرا بریشوارنریش در برین تمرامی وارنیش Vاست. 

محلررول آن  ویسررکوزیته را دارد و برره همررین دلیررل، تهیرره

بسیار دشوار است. این ماده پس از قرارگیری در محریط 

شررده و اثرررات ضررد  setکشررت میکروبرری، برره سرررعت 

بایست در شرایط شود. لذا میمیکروبی آن مشخص نمی

و  اصرریت چسرربندگی  آزمایشررگاهی بررا کرراهش رزیررن

وارنیش، شرایط را برای بررسی اثرات ضد میکروبی آن 

مهیررا کرررد. در ایررن مطالعرره برررای بررسرری اثرررات ضررد 

درصررد حررالل  11وارنرریش، ایررن مرراده در  Vمیکروبرری 

DMSO  درصررد آب حررل شررد. بنررابراین احتمرراال  51و

 های مطالعه جعفری و همکاران با مطالعرهتفاوت در یافته

 بوده است.V-varnish لت وجود رزین در حاضر به ع

وارنیش  Vاثر ضد میکروبی  در این مطالعه محدوده

اسرترپتوکوکوس در  دیسک آگار دیفیروژندر آزمایش 

بوده است. الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس تر از کم موتانس

علررت مهررار رشررد برراالی ایررن وارنرریش در هررر دو گونرره 

آزاد شرده بره توانرد غلظرت براالی کلسریم باکتریایی می

 .محیط دهان باشد

ترین حداقل غلظرت سیر بیش در این مطالعه عصاره

 ترین اثر مهارکنندگی را علیره هرر دو گونرهمهاری و کم

الکتوباسریلوس اسریدوفیلوس و  استرپتوکوکوس موتانس

 فرانی و همکراران، مطالعرهداشت. این در حالی است که در 

تتراسرایکلین بره  بره های مقراوم و غیرمقراومتمامی سرویه

حررداقل غلظررت  سرریر حسراس بودنررد و محردوده عصراره

چنین . هم(18)میکروگرم متغیر بود 31تا  0 مهاری آن بین

 شرویهو همکراران، اسرتفاده از دهان Thomas در مطالعه

هررای دار تعررداد کلونیحرراوی سرریر باعرر  کرراهش معنرری

الکتوباسریلوس اسریدوفیلوس و  استرپتوکوکوس موتانس
اران نیز، حداقل و همک Urgehe. در مطالعه (16)شده بود
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و  اسرترپتوکوکوس موترانسسیر علیه  غلظت مهاری عصاره

 لیتررمیکروگررم برر میلی 18/30الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس 

و موتانس استرپتوکوکوس  عدم رشد آن علیه و قطر هاله

شررده  متررر گررزار میلی 11الکتوباسرریلوس اسرریدوفیلوس 

قطرر  و همکاران Kashirsagar چنین در مطالعه. هم(11)است

 استرپتوکوکوس موتانسسیر علیه  عصارهعدم رشد  هاله

 شررویهدهانتررر از برریشالکتوباسرریلوس اسرریدوفیلوس و 

مطالعرره . در مطالعرره (15)کلرهگزیرردین گررزار  شررده اسررت

Gabriel  به عصارهاسترپتوکوکوس موتانس نیز حساسیت و 

 .(19)های مختلف مشاهده شدسیر در غلظت

یرا آلیسرین  Allium Sativumموجود در سریر  ماده

((allyl 2‑propenethiosulfinate or diallyl thiosulfinate 

و باشد و باعر  مهرار متابولیسرم یک ترکیب بیواکتیو می

. آلیسرین پرس از (31)شرودها میعملکرد میکروارگانیسم

( موجود در سیر سالم ایجاد aliinکوبیدن سیر، از آلیین )

های سرولفوهیدریل شود. این ماده توانایی مهار آنزیممی

یکروبری سرریر را ا لرذا مکانیسرم اصرلی ضرد م(30)را دارد

هررای تروان برره آلیسرین آن نسرربت داد، چررا کرره آنزیممی

 هرا ضرروریسولفوهیدریل برای تغذیره و متابولیسرم باکتری

هستند. اثر ضد میکروبی آلیسین، بسته به نوع حاللی کره 

عصاره در آن گرفته شده و نیز رو  کشرت و برداشرت 

ه برا های این مطالعسیر متفاوت است، که تفاوت در یافته

 .(31)توان به آن نسبت دادمطالعات فو  را می

نشران  (33)و همکراران  Yadav مطالعرههای یافتهدر 

دارچررین در  عردم رشررد عصراره هالررهداده شرد کرره قطرر 

 اسرترپتوکوکوس آزمایش دیسک دیفیوژن علیه هر دوگونه

داری طور معنریبهو الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس  موتانس

های ایرن مطالعره مطابق یافته .سیر است تر از عصارهبیش

و  دارچین تر از عصارهسیر کم نیز، اثر ضد میکروبی عصاره

و  Yadav مطالعررههای یافترره بررا یافتررهفلورایررد بررود. ایررن 

دارد.  همخروانی (30)و همکاران Riyaniو  (33)همکاران

سیر علیره  رسد که اثر ضد میکروبی عصارهلذا به نظر می

 الکتویاسریلوسو  استرپتوکوکوس موتانسدو سویه باکتری 
 به تنهایی کافی نیست. اسیدوفیلوس

 ارههای این مطالعه نشان داد که استفاده از عصریافته

 اسرترپتوکوکوسهای دارچین باع  افزایش حساسیت گونه
شررده اسررت. الکتوباسرریلوس اسرریدوفیلوس و  موتررانس

نیز نشران داد  (09)و همکاران Elgamily های مطالعهیافته

دارچرین باعر  افرزایش حساسریت  که استفاده از عصاره

و  Bersyشود. در پرژوهش شویه میبه دهان این دو گونه

همکاران نیز استفاده از دهانشویه حاوی دارچین همچون 

 اسرترپتوکوکوس دهانشویه کلرهگزیدین سبب کاهش تعرداد

. بره (38)های بزاقری بیمراران شرددهانی در نمونه موتانس

طور کلی دارچین حاوی ترکیبات اتانولی اسرت کره اثرر 

ضررد ایررن حررال اثرررات   ضررد میکروبرری برراالیی دارد بررا

 های ثانویرهتر به متابولیتی باالی دارچین را بیشکروبیم

دهنررد. ایررن نسرربت می Cinnamaldehydeآن، از جملرره 

 ماده روند بیولوژیرک متابولیسرم میکروبری ماننرد چر ره

انتقررال الکترررون را مختررل کرررده و بررا ترکیبررات حرراوی 

 هاگانیسرمدهد و در رشرد میکروارنیتروژن واکنش نشان می

اوژنرول و  چنرین عصراره. هرم(31)کنردا تالل ایجراد می

کارواکرول موجود در دارچین باع  از هرم گسریختگی 

سا تار لیپیدی غشای سرلولی براکتری، نشرت محتویرات 

 .(36)شودها میها و در نهایت مرگ آنباکتری

ن و سریر بره دارچرری در ایرن مطالعره افرزودن عصرراره

عردم رشرد و  داری روی قطرر هالرهوارنیش، تراثیر معنری

میکروبری  حداقل غلظرت مهراری و کشرندگی دو گونره

اثرر سینرژیسرتی  های این مطالعه فرضریهنداشت. لذا یافته

دارچرین و یرا وارنریش  سیر در ترکیب با عصراره عصاره

هرا رد فلوراید را جهت افزایش  واآ ضد میکروبی آن

ین در این مطالعه استفاده از هر سه عصاره کند. همچنمی

وارنیش بره همرراه یکردیگر نیرز فاقرد اثرر -دارچین-سیر

اسرترپتوکوکوس سینرژیستی بر روی مهار رشد براکتری 
 بود. موتانس

 های این مطالعره نشران داد کره افرزودن عصرارهیافته

دارچین به وارنیش فلوراید اثر سینرژیستی بر مهرار رشرد 

 داشرته اسرت، در حرالیاسیلوس اسیدوفیلوس الکتوبباکتری 

اسرترپتوکوکوس که ایرن اثرر سینرژیسرتی علیره براکتری 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 11

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-18824-en.html


 فلورايد  شیبا وارن نیو دارچ ریس يكروبیاثر ضد م
 

 1041، بهمن  712دوره سي و دوم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                           50

های این مطالعره، دیده نشد. همچنین مطابق یافتهموتانس 

-همزمان از هر سره ترکیرب سریر اثر سینرژیستی استفاده

 ترربریش الکتوباسیلوس اسریدوفیلوسوارنیش علیه -دارچین

بروده اسرت. ایرن تفراوت در  استرپتوکوکوس موتانساز 

تروان در ارتبراط برا تفراوت اثرگذاری بین دو گونه را می

هررای متابولیسررمی دوگونرره، در سررا تارها و نیررز آنزیم

های متعردد و اسرپور میکروبری الخصروآ توکسرینعلی

دانسررتا ایررن  اسررترپتوکوکوسهررای موجررود در گونرره

 لرا علیره عوامر استرپتوکوکوس موتانسها مقاومت ویژگی

های میکروبی از جملره ضد میکروبی نسبت به سایر گونه

 افزایش داده است. الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

های به دست آمده در شیمی آلری امروزه با پیشرفت

های استخراج، تخلریص و و تحوالت چشمگیر در رو 

طبیعی گیاهان، ارز  داروهای  تعیین سا تمان ترکیبات

شرود. روز آشرکارتر می بره حاصل از منرابع گیراهی روز

تررر در داروهررای گیرراهی برره دلیررل داشررتن عرروارض کررم

طرور قابرل تروجهی نظرر مقایسه با داروهرای شریمیایی بره

 .اندمحققان را به  ود معطوف کرده

 ییتنهرا بره ریسر عصاره مطالعه، نیا یهاافتهی مطابق

 آن افرزودن نیهمچن دارد، یزیناچ ییایضدباکتر  واآ

 اثررات زیرن هراآن باتیترک و شیوارن ن،یدارچ عصاره به

 برا ن،یدارچر عصراره .نردارد یامالحظره قابل یستژینریس

 عنروان به تواندیم د،یفلورا شیوارن مشابه اثرات به توجه

 از یریشررررگیپ و درکنترررررل نیگزیجررررا عامررررل کیرررر

 از اسرتفاده .باشرد کننرده کمرک یدنردان یهرایدگیپوس

 یسررررتژینریس اثرررررات ،دیررررفلورا شیوارنرررر و نیدارچرررر

 امرا دارد، لوسیدوفیاسر لوسیالکتوباس هیعل یکروبیضدم

 توجرره قابررلایررن اثرررات  موتررانس اسررترپتوکوکوس هیرعل

 .ستین

پیشگیری، بهترین و موثرترین راه مقابله با هر گونره 

 های دنرردانی اسررت. هزینررهبیمرراری از جملرره پوسرریدگی

هرررا در کودکررران در مقایسررره برررا پیشرررگیری از بیماری

ها بسیار ناچیز است. با توجره درمانی بعدی آن هایهزینه

هررای بدسررت آمررده در ایررن پررژوهش، توصرریه برره داده

های گیرراهی کرره حرراوی گررردد اسررتفاده از عصررارهمی

باشررند در هررا میاتیلنترکیبررات ارزشررمندی همچررون پلی

جهت کنترل و ارتقای بهداشت دهان و دنردان کودکران 

 مورد توجه ویژه قرار گیرند.
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