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مطالعه اجزای تشکیل دهنده اسانس زنجبیل ( )Zingiber officinaleو
مقایسه خاصیت ضدمیکروبی آن با دهانشویه کلرهگزیدین بر روی
باکتریهای عامل عفونت دهانی
حجت اقبال
گروه فیتوشیمی ،دانشگاه تبریز ،مرکز تحقیقات علوم پایه ،تبریز ،ایران
Email: hojat.eg@gmail.com

آرزو محمدی
گروه دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
Email: mohammadidds@yahoo.com

مهدی احمدی سابق
گروه شیمی ،واحد اهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهر ،ایران
Email: m-ahmadi@iau-ahar.ac.ir

زهره قاضی طباطبایی
گروه شیمی کاربردی ،واحد اهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهر ،ایران
Email: z_ghazi_tabatabaei@iau-ahar.ac.ir

نیما محمدنژاد خیاوی

گروه کشاورزی ،دانشکده غذایی ،تبریز ،ایران
Email: nimanejad7@yahoo.com

ندا جهانی
گروه دندانپزشکی ،شرکت دانشبنیان پژوهشگران داروی سبز ،مشکینشهر ،ایران
Email: nedajh1368@gmail.com

چکیده
زنجبیل ) (Zingiber officinaleیکی از گیاهان دارویی بومی ایران است که اثرات ضدباکتریایی آن در تحقیقات مشخص شده است.
هدف از این تحقیق ،مطالعه تاثیر ضدمیکروبی اسانس زنجبیل ( )Zingiber officinaleو مقایسه آن با داروی کلرهگزیدین بر روی برخی از
باکتریهای شایع عفونت دهانی بود .در این تحقیق اسانسگیری گیاه زنجبیل توسط دستگاه کلونجر انجام و جهت تجزیه نمونههای اسانس و
اندازهگیری دقیق ترکیبات از دستگاههای  GCو  GC/MSاستفاده شد .در تاثیر اسانس زنجبیل بر باکتریهای شایع عفونت دهانی به دو روش
بررسی قطر هاله عدم رشد ) (Disk deffusionو حداقل غلظت مهارکنندگی ) (MICانجام شد .نتایج حاصل از آزمایشات ضد میکروبی اسانس
گیاه دارویی زنجبیل نشان داد که این گیاه ،دارای اثرات مهارکنندگی قابل توجهی بر روی انواع باکتریهای گرم منفی و مثبت است .همچنین
در مقایسه قطر هاله عدم رشد زنجبیل با کلرهگزین ،مشخص شد که اسانس این گیاه دارویی نتایج نسبتأ مشابهی را نسبت به دهانشویه
کلرهگزین از خود نشان داد .طبق یافتهها اسانس زنجبیل آثار ضدمیکروبی مناسبی علیه باکتریهای شایع عفونت دهانی دارد .در نتیجه اسانس
این گیاه با غلظتهای مختلف ،پس از انجام مطالعات تکمیلتر میتواند جایگزین مناسبی برای داروها و دهانشویههای شیمیایی در درمان
باکتریهای شایع عفونت دهانی باشد.
کلیدواژه :زنجبیل ،اسانس ،عفونت دهانی ،عوامل ضدمیکروبی ،کلرهگزیدین.
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مقدمه

گیاهان دارویی در صورت کاربرد صحیح ،در مقایسه با

گیاهان دارویی طی قرون متمادی تنها منبع قابل دسترس

داروهای شیمیایی بسیار ناچیز و در بسیاری از موارد قابل

جهت درمان بودهاند .در عصر حاضر نیز با وجود پیشرفت

چشم پوشی است [ .]6بر این اساس سعی شده است تا اثر

و توسعه چشمگیر داروهای سنتزی ،هنوز گیاهان دارویی و

ضدمیکروبی اسانس زنجبیل مورد مطالعه قرار گیرد و این

اشکال دارویی حاصل از آنها در مقیاس وسیعی مورد

خود مقدمهای جهت مطالعات بعدی و زیربنایی برای

استفاده قرار میگیرد .بطوریکه در برخی کشورها از اجزاء

امکان کاربرد آن بعنوان یک داروی ضدمیکروب مستقل

جدا نشدنی سیستم دارودرمانی محسوب میشوند [.]4

یا همراه با دیگر ترکیبات ضدمیکروبی میباشد .در تحقیق

زنجبیل از گیاه زرد رنگ دارای رگههای بنفش با نام

حاضر ،نقش اسانس زنجبیل بعنوان یک گیاه دارویی مهم

علمی  Zingiber officinaleبدست میآید .ترکیبات

بر علیه باکتریهای عامل عفونت دهان ،مورد بررسی قرار

موجود در زنجبیل بستگی به محل جمع آوری و کاشت

گرفت .در این تحقیق از کلرهگزیدین که اثرات

گیاه دارد و در مناطق مختلف میزان این ترکیبات متفاوت

ضدمیکروبی دارد و به عنوان دهانشویه استفاده میشود،

است .بو و طعم ریشه زنجبیل بواسطه مخلوط نشاسته،

برای مقایسه عملکرد ضدمیکروبی اسانس استفاده شد.

اسانسها مانند زینجیبرن ،زینجرون ،شوقولها ،جینجرول،

مواد و روشها

زابولن ،اولئورزین ،موسیالژ ،پروتئین و روغن والتین است

 -تهیه و شناسایی گیاه

که  4تا  8درصد وزن زنجبیل تازه را تشکیل میدهد .در
حیوانات آزمایشگاهی ،جینجرولها جنبش لوله گوارش را
افزایش میدهند و خاصیت مسکن ،آرامبخشی ،ضد تب،
آنتیباکتریال و اثر انقباضی لوله گوارش دارد [.]2-8
مهمترین ویژگی عصاره زنجبیل ،خاصیت ضدمیکروبی آن
است و در سالهای اخیر گزارشاتی مبنی بر خاصیت
ضدمیکروبی و تحریک گنندگی سیستم ایمنی توسط
عصاره این گیاه ثبت شده است [ .]1عفونتهای دهان و
دندان از جمله شایعترین عفونتهای انسانی در سراسر
جهان میباشند .باکتریها از اصلی ترین عوامل بروز عفونت
دهان و دندان میباشند .این عفونتها اغلب به صورت چند
میکروبی با دخالت بیش از یک باکتری بیهوازی و در

اندام مورد نظر گیاه دارویی زنجبیل از عطاری هاشمی واقع
در پاستور جدید تبریز طبق شرایط استاندارد نگهداری تهیه
و پس از انتقال نمونههای جمعآوری شده به هرباریوم مرکز
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل،
و با استناد به کلیدهای گیاهشناسی و فلور ایران و منابع
موجود و تأیید متخصصین گیاهشناسی با کد هرباریومی
 4223-Aanrمورد شناسایی شد.

 تمیز و خشک کردنپس از جمعآوری و شناسایی گیاه مورد نظر ،اندامهای
هوایی گیاه تمیز شده و در شرایط سایه در گرمخانه مجهز
به تهویه  ،در دمای  83درجه سانتیگراد ،خشکانده شدند.

بسیاری موارد نیز با دخالت باکتریهای هوازی – بی هوازی

 -آسیاب ،الک و توزین کردن

اختیاری دیده میشوند .تقریباً در ایجاد تمامی عفونتهای

بعد از خشک شدن ،بهوسیله دستگاه آسیاب مدل مولینکس

دندانی حائز اهمیت از نظر بالینی ،از جمله عفونتهای

ساخت کشور اسپانیا اقدام به خرد کردن اندامهای گیاه

اندودونتیک و آبسههای پری اپیکال ،این نوع باکتریها

مورد نظر در قطعات ریز گردید .پس از الک کردن بوسیله

نقش دارند [ .]5پرورش گیاهان دارویی در ایران از

الک آزمایشگاهی پارس ( )Testsieve-Mesh No.یک

موقعیت خوبی برخوردار است و عوارض جانبی و سمی

گرم از هر کدام با ترازوی دیجیتال مدل ساتریوس
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( )Sartoriusساخت کشور آلمان با دقت  3/334 gتوزین

استاندارد و اطالعات موجود در بانک اطالعات جرمی و

شدند.

مقایسه آنها با ترکیبات استاندارد و اطالعات موجود در

 -روش بررسی فیتوشیمیایی گیاه

بانک اطالعات جرمی  Wiley275.Lصورت گرفت [.]0

اسانس گیاه (53گرم) به روش تقطیر با آب به کمک

بهمنظور تعیین میزان اسانس در گیاه ،مقدار  53گرم از

دستگاه اسانسگیری تیپ کلونجر استخراج گردید (سه بار

سرشاخه خشک شده به صورت تصادفی انتخاب شد .هر

مجزا) و پس از آبگیری توسط سولفات سدیم بدون آب

نمونه بعد از آسیاب شدن ،به درون یک بالن یک لیتری

تا زمان آنالیز در ظرف شیشهای تیره در دمای یخچال

ریخته شد و مقدار  833میلیلیتر آب به آن اضافه شد .سپس

نگهداری شد.

به مدت  1ساعت ،با استفاده از روش تقطیر با آب بهوسیله

 -آنالیز اسانس

دستگاه کلونجر ( ،)Clevengerاسانسگیری صورت

برای شناسایی اجزای تشکیل دهنده اسانس از روشهای
تجزیهای  GC/MSو  GC/FIDاستفاده شد .برای آنالیز
 GC/FIDاز دستگاه گاز کروماتوگراف  HP-6890با ستون
مویین ( DB-5به طول  83متر ،قطر داخلی  3/25میلیمتر و
ضخامت فیلم  3/25میکرومتر) مجهز به دتکتور  FIDاستفاده
گردید .حرارت اجاق از  53تا  265درجه سانتی گراد با
گرادیان حرارتی  2/5 ºC/mLبرنامهریزی شد .سایر شرایط
آنالیز عبارت بود از :گاز  N2با سرعت  ،4/5 ºC/mLدمای
محفظه تزریق  253درجه سانتیگراد ،دمای دتکتور 833
درجه سانتیگراد ،نسبت اسپیلیت  4:43و حجم تزریق 3/4
میکرولیتر ،جهت آنالیز  GC/MSاز دستگاه  GCمدل

گرفت .اسانس بهدست آمده توسط سولفات سدیم بدون
آب ،آبگیری شد و در نهایت ،درصد و عملکرد اسانس
تعیین شد .اسانس مورد نظر پس از آمادهسازی به دستگاه
گاز کروماتوگرافی متصل به طیفسنج جرمی

()GC/MS

تزریق شد .شناسایی نوع ترکیبات اسانس با کمک طیف
نرمال آلکانها و بهدست آوردن شاخص بازداری آنها و
مقایسه آن با شاخص بازداری گزارش شده در کتاب
 Adamsو مقایسه طیف جرمی هر یک از اجزای اسانس با
طیف جرمی موجود در کتابخانه  Willyنرمافزار

GC/MS

انجام پذیرفت .همچنین با استفاده از دستگاه  GCدرصد
ترکیبات اسانس تعیین شد [.]0-3

 Thermoquest 2000 GCمتصل به طیف نگار جرمی مدل

 -تعیین غلظت اسانس زنجبیل

 Thermofinnigan Massمجهز به ستون مویین ( DB-1به-

برای تعیین غلظت اسانس ،به مقدار یک میلیلیتر از اسانس

طول  83متر ،قطر داخلی 3/25میلیمتر و ضخامت فیلم 3/25

در داخل ظرفی از قبل توزین شده ریخته و پس از طی 21

میکرومتر) استفاده شد .شرایط آنالیز مشابه شرایط آنالیز

ساعت انکوباسیون در دمای  53درجه سانتیگراد و خشک

 GC/FIDبود با این تفاوت که از گاز حامل  Heبهعنوان

شدن اسانس ،وزن آن مجدداً تعیین شد .میانگین سه بار

حامل استفاده گردید .ولتاژ یونیزاسیون  03eVبود و

تکرار آزمایش بهعنوان وزن خشک اسانس در نظر گرفته

محدوده جرمی جهت ردیابی  85-853 amuتنظیم گردید.

شد و غلظت آن در میلیلیتر محاسبه شد.

درصد نسبی هر یک از ترکیبات با توجه به سطح زیر منحنی

 -سویههای باکتریایی

()GC/FID

در این مطالعه تاثیر اسانس گیاه دارویی زنجبیل بر باکتری-

محاسبه گردید .شناسایی اجزا با کمک پارامتراندیس

های شایع عفونت دهانی که از مجموعه باکتریها و

بازداری و طیفهای جرمی و مقایسه آنها با ترکیبات

قارچهای صنعتی و عفونی ایران تهیه شده بودند مورد

هر ترکیب در طیف کروماتوگراف گازی
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بررسی قرار گرفت .این باکتریها شامل :استرپتوکوکوس-

استاندارد آموکسیسیلین بهمنظور کنترل مثبت استفاده شد.

موتانس ،استرپتوکوکوسسانگویس ،استرپتوکوکوس-

اندازهگیری قطر هاله عدم رشد اطراف دیسکها به وسیلهی

سالیواریس ،استرپتوکوکوسسوبرینوس ،کلبسیالنمونیه،

خطکش میلیمتری انجام شد و نتایج مورد بررسی قرار

اشریشیاکلی ،سودوموناسآئروژینوزا و ایکنالکوردنس

گرفت .عالوه بر روش دیسکگذاری ،حساسیت هرسویه از

هستند.

باکتریهای مورد نظر نسبت به اسانس بهدست آمده از گیاه

 -تهیه دیسک های حاوی اسانس

زنجبیل با استفاده از روش رقیقسازی در محیط مایع در

در این آزمایش دیسکهای استریل با غلظت 433 mg/ml
از اسانس تهیه شد ،جهت تهیه دیسکهای حاوی اسانس ،از
دیسکهای بالنک ساخت پادتنطب استفاده شد.
بدین ترتیب که دیسکهای بالنک را در لولههای حاوی
رقتهای تعیین شده اسانس قرار داده شد 5 .تا  8دقیقه پس
از جذب کامل ،دیسکها در دمای 80درجﺔ سانتیگراد
قرار داده شد تا کامال خشک شده و جهت دیسکگذاری
آماده شدند.
جهت بررسی فعالیتهای ضدمیکروبی اسانس گیاه دارویی
زنجبیل از روش بررسی قطر هاله عدم رشد
()MIC

استفاده شد .جهت انجام این آزمایش باکتریهای مورد
مطالعه روی محیط کشت  Tryptic Soy Brothجهت تکثیر
اولیه کشت داده شدند ،از محیط کشت مولر هینتون آگار
برای داشتن تک کلنی و از روشهای انتشار دیسک و
حداقل غلظت مهارکنندگی رشد باکتری ) (MICجهت
تعیین حساسیت باکتریایی استفاده شد .در روش

خانههای ردیف اول پلیت فقط محیط کشت و سوسپانسیون
باکتری اضافه گردید .در ردیف بعدی به  6خانه از پلیتها،
مقدار 433میکرولیتر از محیط مایع مغذی مولر هینتون اضافه
شد .به چاهک اول  433میکرولیتر از اسانس گیاه بهغلظت
 43میلیگرم در میلیلیتر اضافه شده و تا چاهک ششم به
ترتیب غلظتهای  45-42-3-6-2میلیگرم در میلیلیتر
اسانس که با روش رقیقسازی تهیه شده بود اضافه گردید.
به هر چاهک مقدار 23میکرولیتر از سوسپانسیون باکتری

 -بررسی فعالیت ضد میکروبی

( )Diskdeffusionو حداقل غلظت مهارکنندگی

پلیتهای  36خانهای تهگرد مورد بررسی قرار گرفت .به

Disk

 deffusionاز باکتریهایی که در محیط کشت رشد کرده-
اند ،سوسپانسیونی در سرم فیزیولوژیک به تعداد 8×433
باکتری در میلیلیتر تهیه شد 53 .میکرولیتر از این

معادل  3/5مکفارلند اضافه شد .از داروی آموکسیسیلین
برای کنترل مثبت استفاده شد محتویات هر چاهک  2دقیقه
بوسیله دستگاه  Plate Readerمجهز به تکان دهنده با هم
مخلوط شده و در زمان صفر عمل طیف سنجی با طول موج
 623نانومتر اندازهگیری شد .پلیتها بهمدت  21ساعت در
دمای  85درجه سانتیگراد گرمخانهداری شدند و کدورت
و یا عدم کدورت چاهکها بهصورت چشمی مورد ارزیابی
قرار گرفتند .اولین رقتی که توانست کمترین میزان کدورت
را نشان دهد بهعنوان حداقل غلظت کشنده تعیین گردید.
این آزمایش در سه تکرار جداگانه انجام و میانگین سه
تکرار برای هر چاهک برای تعیین کمترین غلظت بازدارنده
مورد استفاده قرار گرفت ].[43

سوسپانسیون را روی محیط مولرهینتون آگار حاوی 5

 -آنالیز آماری دادهها

درصد خون تلقیح گردید .سپس دیسکهای تهیه شده را

تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نسخه بیست و چهارم نرم

روی پلیت قرار داده شد و بهمدت دو روز در انکوباتور در

افزار  SPSSو آزمون تحلیل واریانس دادهها

دمای  80درجه سانتیگراد انکوبه گردید .سپس پلیتها از

انجام گرفت .مرز معنیداری در  P< 3/35قرار داده شد.

نظر وجود هاله عدم رشد بررسی گردید .از دیسکهای

)(ANOVA
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 اسانس گیاه دارویی،4  با توجه به جدول.)4 شدند (جدول

یافتهها و بحث

 از.زنجبیل دارای ترکیبات فنلی و ضدمیکروبی زیادی است

 به رنگ زرد کمرنگ (مایل به،اسانس حاصل از زنجبیل

مهمترین ترکیبات ضد میکروبی عصاره زنجبیل میتوان به

. درصد بود3/6  به میزان،نارنجی) و با بوی مشخص و تند

.]44-41[  لینالول و کاریوفیلن اشاره کرد،آلفا ترپینئول

 مواد عمدة زیر شناسایی،در اسانس گیاه دارویی زنجبیل

)Zingiber officinale(  ترکیبات تشکیلدهنده اسانس گیاه دارویی زنجبیل-4 جدول

درصد ترکیب

شاخص

موجود

بازداری

نام ترکیب

ردیف

درصد ترکیب

شاخص

موجود

بازداری

نام ترکیب

ردیف

4/43

4538

Viridiflorol

28

3/00

313

Camphene

4

3/33

4533

α-Cedrol

21

4/66

4433

Linalool

2

4/84

4531

β-Atlantol

25

3/81

4402

Borneol

8

2/32

4631

26

3/33

4436

α-Terpineol

1

3/31

4643

10-epi-γEudesmol
γ-Eudesmol

20

3/8

4211

Z-Citral

5

3/38

4620

Valerianol

23

3/24

4208

E-Citral

6

4/2

4682

Hinesol

23

3/6

4231

2-Undecanone

0

3/82

4685

Agarospirol

83

3/06

4125

β-Caryophillene

3

3/41

4683

β-Eudesmol

84

45/28

4133

α-Curcumene

3

3/45

4653

α-Eudesmol

82

3/12

4134

β-Selinene

43

3/4

4664

Khusinol

88

26/8

4533

α-Zingiberene

44

3/46

4603

α-Bisabolol

81

5/21

4535

cis-γ-Cadinene

42

3/2

4601

epi-α-Bisabolol

85

44/3

4541

trans-γ-Cadinene

48

3/35

4638

E-Nuciferal

86

3/13

4540

β-Curcumene

41

3/33

4032

Guaiol acetate

80

3/82

4543

Zonarene

45

3/5

4036

trans-Farnesol

83

46/65

4582

46

3/5

4043

Z-Nuciferol

83

3/1

4580

3/33

4021

cis-Lanceol

13

3/36

4510

βSesquiphellandr
ene
trans-γBisabolene
β-Vetivenene

3/33

4021

β-Bisabolen

14

3/0

4551

Elemol

43

4/5

4088

Cuparophenol

12

3/30

4556

Z-Nerolidol

23

3/4

4053

Benzyl salicylate

18

2/33

4566

Spatulenol

24

4/4

4563

Tumerol

22

40
43

43

فصلنامهی کاربرد شیمی در محیط زیست ،سال دهم ،شماره  ،83بهار 4833

نتایج حاصل از آنالیز  GCبرای اسانس گیاه دارویی زنجبیل

متر و کمترین قطرهاله عدم رشد مربوط به باکتری

نیز در شکل  4آورده شده است .همچنین ،نتایج حاصل از

سودوموناس آنروژینوزا با ایجاد هالهی  6/45میلیمتری می-

آزمایشات ضد میکروبی در شکل  2و مقادیر  MICاسانس

باشد .در مقایسه خاصیت آنتیباکتریال اسانس زنجبیل و

گیاه دارویی زنجبیل بر باکتریهای عامل عفونت دهانی در

دهانشویه کلرگزیدین (شکل  ،)2نتایج حاصل از آنالیز

جدول  2نمایش داده شده است.

آماری نشان داد که در میاتگین قطر هاله عدم رشد اسانس
زنجبیل و دهانشویه کلرهگزیدین بر روی باکتریهای
استرپتوکوکوس سالیواریس و کلبسیال نمونیه اختالف
معنیدار وجود ندارد ( .)P<3/35همچنین این نتیجه به
دست آمد که خاصیت ضد میکروبی اسانس زنجبیل بر
روی باکتری استرپتوکوکوسموتانس از دهانشویه
کلرهگزیدین بیشتر است و این اختالف معنیدار است .از
سوی دیگر ،افزایش نسبی در میانگین قطر هاله عدم رشد
توسط اسانس زنجبیل بر روی باکتری کلبسیال نمونیه نسبت
به دهانشویه کلرگزیدین مشاهده شد ،اما این اختالف معنی-
دار نبود .بنابراین ،با توجه به نتایج به دست آمده از مقایسه
میانگین قطر هاله عدم رشد زنجبیل با کلرهگزین بر روی
باکتریهای شایع عفونت دهانی ،مشخص شد که اسانس

شکل  :4کروماتوگرام  GCاسانس گیاه دارویی زنجبیل
()Zingiber officinal

گیاه دارویی زنجبیل نتایج نسبتأ مشابهی را نسبت به دهان-
شویه کلرهگزیدین از خود نشان میدهد.
نتایج حاصل از حداقل غلظت مهارکنندگی اسانس گیاه

پس از انجام آزمون آنتیباکتریال مشخص گردید که

دارویی زنجبیل (جدول  )2نشان داد که باکتریهای

اسانس گیاه دارویی زنجبیل دارای اثرات مهارکنندگی قابل

استرپتوکوکوسموتانس ،استرپتوکوکوسسانگویس،اشرشیا

توجهی بر روی انواع باکتریهای گرم منفی و مثبت می-

کلی و کلبسیال پنومونیه بیشترین حساسیت را نسبت به

باشد .نتایج حاصل از آنالیز آماری نشان داد در مورد اسانس

اسانس مورد مطالعه از خود نشان دادند .همچنین میتوان

گیاه زنجبیل ،اختالف معناداری در میزان هاله عدم رشد در

چنین نتیجهگیری کرد که اثرات مهار کنندگی اسانس این

باکتریهای مورد مطالعه مشاهده گردید ( ،)P<3/35که

گیاه بر روی باکتریهای گرم مثبت (استرپتوکوکوس-

نشان دهنده این است که اسانس گیاه زنجبیل بر روی

موتانس و استرپتوکوکوسسانگویس) بیشتر از باکتریهای

باکتریهای مختلف اثر مهارکنندگی متفاوتی دارد.
در بررسی اثر اسانس گیاهی بر قطر ممانعت از رشد
باکتریها مشخص شد که بیشترین قطر هاله ممانعت از
رشد توسط اسانس گیاه دارویی زنجبیل مربوط به
استرپتوکوکوسموتانس با قطر هالهی  46/23میلیمتر و پس
از آن استرپتوکوکوسسانگویس با قطر هالهی  41/41میلی-

گرم منفی (سودوموناسآنروژینوزا) است.
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مطالعه اجزای تشکیل دهنده اسانس زنجبیل ( )Zingiber officinaleو مقایسه خاصیت ضدمیکروبی...

مهمی که به وسیله عضالت و فاسیا پوشانده شده باشند،
گسترش یابد .بعضی از این عفونتها کامالً شدید و حتی به
عنوان تهدیدی برای زندگی مطرح میباشند .مصرف آنتی-
بیوتیک میتواند برای عفونتهای گلو و دهان مفید باشد
ولی داروهای آنتی بیوتیک در کنار اثرات مثبت ،دارای
عوارض سوء فراوانی هستند و امروزه با ظهور سویههای
مقاوم باکتریها ،تجدید نظر در دستورالعملها و اقدامات
درمانی امری ضروری به نظر میرسد [.]5
بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی %33 ،از مردمی
که در کشورهای توسعه یافته زندگی میکنند ،کم و بیش
شکل  :2نتایج حاصل از میانگین قطر هاله عدم رشد اسانس زنجبیل علیه
باکتریهای جدا شده از بیماران بر حسب میلیمتر در سه تکرار

برای درمان از گیاهان دارویی نیز استفاده مینمایند .این
مساله سبب میگردد تا بررسی دقیق تری در مورد اثرات
درمانی و بی خطر بودن مصرف گیاهان دارویی ،انجام شود.

جدول  -2مقادیر  MICاسانس گیاه دارویی زنجبیل بر باکتریهای عامل
عفونت دهانی
ردیف

باکتریهای مورد آزمایش

mg/mL

4

استرپتوکوکوس موتانس

8±4

2

استرپتوکوکوس سانگویس

8±4

8

استرپتوکوکوس سالیواریس

0±4

1

استرپتوکوکوس سوبرینوس

5±4

5

اشرشیاکلی

8±4

6

ایکنال کوردنس

5±4

0

سودوموناس آنروژینوزا

3±4

3

کلبسیال پنومونیه

8±4

در این میان ایجاد مقاومت میکروبی روز افزون نسبت به
آنتی بیوتیکهای موجود سبب میگردد در جهت یافتن
ترکیبات ضدمیکروبی جدید ،گیاهان نیز مورد بررسی قرار
گیرند .به طور کلی گیاهان دارای اثرات ضدمیکروبی با
مکانیسمهای مختلف (بر اساس ترکیبات تشکیل دهنده آن-
ها) و حتی متفاوت از آنتیبیوتیکها هستند .مواد شیمیایی
استخراج شده از گیاهان به عنوان ترکیبات ضدمیکروبی و
آنتیاکسیدانی بهدلیل عوارض جانبی کمتر میتوانند
جایگزین داروهای سنتیک مطرح شوند ] .[40
تا بهحال مطالعات مختلف و متعددی در خصوص بررسی و
تجزیه اسانس زنجبیل و ارزیابی خاصیت ضدمیکروبی آن
صورت گرفته است .در تحقیق ناناسومبت و لوهاسپتاوی

بحث و نتایج

عصاره زنجبیل و  41گونه گیاهی بر  23سویه باکتریایی

یکی از شایعترین اپیدمی عفونی عموم بشر در کنار

مختلف ،حاکی از اثر محدودکنندگی رشد عصاره این

پوسیدگی دندان ،عفونتهای حفره دهان و گلو میباشد .در

گیاه بر تمام باکتریهای مورد مطالعه بود که با نتایج

حقیقت حلقه گمشده در سالمت عمومی مردم به سالمت

حاصل از این تحقیق کامال مطابقت دارد [ .]42همچنین در

دهان و دندان مربوط است.

تحقیق نوراجیت و همکاران گزارش گردید که از پنج
گیاهان

راسته زینجیبراسه

بیشترین

به طور کلی عفونت حفره دهان و گلو را نباید ساده تلقی

خانواده

کرد ،چون ممکن است عفونت از این قسمتها به فضاهای

ضدمیکروبی مربوط به خانواده زنجبیل بود [.]41

اثر
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مناسبی برای داروها و دهانشویههای شیمیایی در درمان

 لینالول و،طبق نظر سوان ترکیباتی نظیر آلفا ترپینئول

.باکتریهای شایع عفونت دهانی پیشنهاد میشود

کاریوفیلن با ایجاد روزنه در غشای سلولی و افزایش

سپاسگزاری
از بخش تحقیق و توسعه شرکت دانشبنیان پژوهشگران
-داروی سبز به دلیل تامین هزینه و امکانات این طرح و هم
چنین از مسئولین مرکز تحقیقات علوم پایه دانشگاه تبریز به
-دلیل همکاری در اجرای این تحقیق تشکر و قدردانی به
.عمل میآید

نفوذپذیری غشای باکتریهای گرم منفی باعث اثرات
.]45[ ضدمیکروبی میشوند
در این مطالعه خواص ضد میکروبی عصاره زنجبیل در
شرایط آزمایشگاهی روی باکتریهای استرپتوکوکوس
، سودوموناسآئرورناز، استرپتوکوکوسسانگویس،موتانس
.اشیرشیاکلی و غیره بررسی و اثبات شد
 اثرات مهار کنندگی اسانس،با توجه به نتایج به دست آمده
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 مشخص شد که اسانس گیاه دارویی این گیاه،کلرهگزین
نتایج نسبتأ مشابهی را نسبت به دهانشویه کلرهگزین از خود
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