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Background and Objectives The aim of this present study is to review the effects of antibacterial proper-
ties of oak fruit, inner husk of oak fruit, and Jaftex mouthwash.
Subjects and Methods The present study is a narrative literature review conducted using electronic da-
tabases such as ISI, PubMed, Scopus, Google Scholar, SID, Magiran, and IranMedex from 1995 to 2019. 
The keywords that were searched included “Oak fruit”, “Oak tree”, “Jaftex mouthwash”, “Antibacterial”, 
“Antimicrobial”, and “Microorganism”. 
Results Review of previous studies showed that oak fruit, Jaft, and Jaftex mouthwash have antimicrobial 
properties against different microorganisms. Jaftex mouthwash significantly reduced number of micro-
organisms in mouth, however it had less antimicrobial effect compared to chlorhexidine. Jaftex had a 
greater inhibitory effect on bacterial growth than Matrica and Persica.
Conclusion Oak fruit and Jaft have antibacterial properties which is related to presence of phenols, tannin, 
proteins. Various studies confirmed antibacterial property of these types of plants. The antibacterial char-
acteristics of Jaftex mouthwash is mainly related to Jaft extract. Jaftex is recommended as an antibacterial 
mouthwash.
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مقاله مروری:

مقایسه اثر ضدباکتریایی قسمت های مختلف گیاه بلوط؛ یک مطالعه مروری

زمینه و هدف هدف از این مطالعه بررسی اثرات ضدباکتریایی میوه بلوط ، پوسته داخلی میوه بلوط و دهانشویه جفتکس است.
روش بررسی پژوهش حاضر یک مطالعه مروری است که از سال 1995 تا 2019 با استفاده از بانک های اطالعاتی الکترونیکی مانند 
مگ ایران، پایگاه مرکز اطالعات جهاد دانشگاهی، گوگل اسکالر، ایکوپوس، پابمد، آی اس آی و ایران مدکس انجام شده است. کلمات کلیدی 

جست وجو شده شامل میوه بلوط ، درخت بلوط، دهانشویه جفتکس، ضدباکتریایی، ضدمیکروبی و میکروارگانیسم است.
یافته ها بررسی مطالعات قبلی نشان داد که دهانشویه حاوی میوه بلوط ، جفت و جفتکس در برابر میکروارگانیسم های مختلف خاصیت 

ضدمیکروبی دارند. دهانشویه جفتکس باعث کاهش چشمگیر تعداد میکروارگانیسم های دهان می شود.
نتیجه گیری میوه بلوط و جفت دارای خواص ضدباکتریایی هستند که مربوط به وجود فنل، تانین و پروتئین هاست. خصوصیات ضدباکتریایی 

دهانشویه جفتکس عمدتاً مربوط به عصاره جفت است.

کلیدواژه ها: 
میوه بلوط، درخت 

بلوط، ضدباکتریایی، 
میکروارگانیسم، 

دهانشویه

تاریخ دریافت: 23 فروردین 1400
تاریخ پذیرش: 14 مرداد 1400

تاریخ انتشار: 09 مهر 1400 

، *کوثر رضائی فر1  فاطمه بابادی1 

1. گروه بیماری های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

مقدمه

قرن بیست و یکم را قرن بازگشت به مصرف داروهای طبیعی 
و استفاده از گیاهان دارویی می نامند ]1[. در سال های اخیر، به 
دلیل نگرانی در مورد ایمنی داورهای صنعتی، عالقه روزافزون به 
استفاده از مواد طبیعی و استفاده از گیاهان داوریی وجود داشته 
است ]2[. علم پزشکی از قسمت های مختلف گیاه مانند برگ، 
ریشه، گل و بذر به صورت عصاره یا در ترکیبات شیمیایی برای 

تولید داروهای انسانی یا دامپزشکی استفاده می کند ]3[.

بیماری های عفونی توسط میکروارگانیسم های مختلفی ایجاد 
می شود و در سراسر جهان نیز شایع هستند ]4[. آنتی بیوتیک ها 
اولین خط درمانی برای چنین بیماری هایی هستند. شکل گیری 
باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک یکی از مهم ترین مشکالت طی 
دهه های گذشته بوده است. این امر منجر به جست وجو برای 
یافتن محصوالت طبیعی گیاهی شده است که بتوان به عنوان 

یک عامل آنتی بیوتیکی از آن استفاده کرد ]5[.

گیاهان دارویی بر اساس فعالیت ضدمیکروبی و میزان اثر آن ها 
در برابر انواع میکروارگانیسم ها ارزیابی می شوند ]6[. عصاره روغنی 

بسیاری از گیاهان فعالیت بیولوژیکی خوبی را نشان داده و همین 
امر سبب شده تا محققان به دنبال تحقیق بیشتر در مورد طب 
سنتی و فعالیت ضدمیکروبی گیاهان باشند. ایران ، هند، پاکستان 
و ترکیه از جمله کشورهایی هستند که غنی از گیاهان دارویی 
بوده و از داروهای سنتی برای اثرات ضدمیکروبی آن ها استفاده 
می کنند ]9-7[. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی1، 80 درصد از 
جمعیت جهان از داروهای گیاهی )طب سنتی( برای معالجه اولیه 
بیماری های خود استفاده می کنند ]10[. در مناطق غربی ایران 
مردم از عصاره گیاهان مختلف مانند الیه داخلی بلوط )جفت 
به زبان فارسی( و میوه بلوط برای درمان عفونت های میکروبی 

استفاده می کنند ]12 ،11[.

خصوصیات درخت بلوط

بلوط ایرانی بومی مناطق مرکزی، جنوبی و جنوب شرقی رشته 
کوه های زاگرس است ]13[. این گیاه درختی به ارتفاع تقریباً 
20 متر دارد و دارای تاج بزرگی است. این درخت عضو خانواده 

1. World Health Organization
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Fabaceae است. برگ های آن معموالً یکنواخت و به شکل تخم 
مرغ با حاشیه رزوه دار هستند و از پایه رشد می کنند. این برگ ها 
براق و به رنگ سبز تیره بوده و سطح آن ها کمی خشن است ]1[. 

میوه های بلوط صاف و بیضی شکل هستند که در یک کالهک 
فنجانی شکل قرار می گیرند )تصویر شماره 1( ]1[. میوه بلوط به 
نام Acron در کاسه ای به نام Gland قرار دارد. این میوه ها دارای 
مقادیر مختلفی از مواد روغنی، قندهای مختلف، آمیدون، مقدار 
کمی quercetin، پنتوزان و تانین2 هستند ]14[. میوه بلوط 
دارای دو الیه است. الیه داخلی آن به نام جفت معروف است 

)تصویر شماره 2( ]15[.

دلیل  به  می گیرد  قرار  نور  معرض  در  که  زمانی  جفت 
اکسیداسیونی که اتفاق می افتد رنگ زرد یا قهوه ای پیدا می کند 
]17 ،16[. طبق اطالعات به دست آمده از بومیان ایرانی، این گیاه 
به طور سنتی برای معالجه مشکالت گوارشی، اسهال التهابی حاد، 
سوختگی / بریدگی ها و سرطان ها مورد استفاده قرار می گیرد ،18[ 

]19. جفت دارای مزایای بالقوه برای سالمتی انسان است ]20[.

فعالیت های ضدباکتریایی قسمت های مختلف بلوط در چندین 
مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است ]23-21[. گیاهان دارویی 
به ویژه در پیشگیری و معالجه بیماری ها در جامعه از ارزش باالیی 
برخوردارند ]24[. استفاده از محصوالت گیاهی در دندان پزشکی 
به دلیل مزایایی از قبیل هزینه پایین و خاصیت ضدمیکروبی و 

ضد التهابی کافی افزایش یافته است ]25[.

پالک دندان

طیف  رشد  و  النه گزینی  برای  مناسبی  محیط  دهان  حفره 
گسترده ای از میکروارگانیسم ها به ویژه باکتری هاست ]26[. پالک 
دندانی یک توده سازمان یافته از میکروارگانیسم هایی است که در 
یک ماتریکس از جنس گلیکوپلیمرها شکل گرفته و به سطح 
از  تا 80درصد  پروتز ها و دهان می چسبد ]27[. 70  دندان ها، 

میکروارگانیسم های پالک را باکتری ها تشکیل می دهند ]28[.

دهانشویه

برای شست وشوی حفره  که  است  مایعی  محلول  دهانشویه 
دهان به منظور از بین بردن باکتری ها استفاده می  شود ]29[. 
استاندارد  دارای  که  است  ضد پالکی  دهانشویه  کلرهگزیدین 
طالیی است. با این حال، استفاده طوالنی مدت از کلرهگزیدین 
سبب بروز عوارضی می شود ]30[. به نظر می رسد دهانشویه های 
گیاهی از کلر هگزیدین مؤثرتر هستند، زیرا حاوی ترکیبات آلی 
هستند که با فیزیولوژی بدن سازگارند و سمیت کمتری دارند. 
از  نمی توانند  که  افرادی  برای  گیاهی  دهانشویه های  بنابراین 

داروهای صنعتی استفاده کنند، توصیه می شود ]28[.

2. Tannin

دهانشویه جفتکس3 

جفتکس دهانشویه گیاهی جدیدی است که از سه جزء تشکیل 
شده است. جزء اول: عصاره آبی جفت به عنوان پایه با نسبت 60 
میلی گرم پودر در 250 میلی گرم آب مقطر؛ جزء دوم، عصاره آبی 
آویشن با نسبت 15 میلی گرم پودر در 150 میلی گرم آب مقطر؛ 
جزء سوم، مرزه بختیاری با نسبت 15 میلی گرم پودر در 150 

میلی گرم آب مقطر.

این دهانشویه گیاهی در مرکز رشد گیاهان دارویی دانشگاه 
علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تهیه شده است )تصویر شماره 3( 
]31[. دهانشویه جفتکس و اثرات ضدباکتریایی آن در مطالعات 

متعدد بررسی شده است ]32 ،31 ،29 ،28[.

مطالعات مختلفی خواص ضدباکتریایی میوه بلوط و جفت را 
مورد بررسی قرار داده است. مطالعه حاضر مروری بر مطالعات 
قبلی است تا یافته های مرتبط با میوه بلوط و جفت را خالصه 
کرده و با هم مقایسه کند. هدف این مطالعه فراهم آوردن بستری 
جدید جهت ساخت دهانشویه های گیاهی با اثر ضدباکتریایی 
است تا بدین وسیله بتوان با معرفی گیاهان بومی کشور و اثرات 
ضدباکتریایی آن ها در راستای ارتقای علم پزشکی گام برداشت. 
بلوط،  میوه  بررسی خواص ضدباکتریایی  مطالعه  این  از  هدف 

پوست داخلی میوه بلوط و دهانشویه جفتکس است.

روش بررسی

روش جست وجو

مطالعه حاضر یک مطالعه مروری است. این مطالعه با استفاده 
از بانک های اطالعاتی مانند مگ ایران، پایگاه مرکز اطالعات جهاد 
ایران  و  آی اس آی  پابمد،  ایکوپوس،  اسکالر،  گوگل  دانشگاهی، 
مدکس از سال 1995 تا 2019 انجام شده است. واژگانی که به 
منظور جست و جو استفاده شدند عبارت اند از: میوه بلوط ، درخت 
بلوط، دهانشویه جفتکس، اثر ضدباکتریایی، اثر ضدمیکروبی و 

میکروارگانیسم.

معیار ورود به مطالعه شامل مطالعات آزمایشگاهی یا کارآزمایی 
خصوصیات  مورد  در  که  مطالعاتی  است.  تصادفی4  بالینی 
ضدباکتریایی میوه بلوط، پوسته درونی میوه بلوط و دهانشویه 

جفتکس انجام شده بود، مورد بررسی قرار گرفتند.

معیارهای خروج به این شرح است: مطالعات تکراری و کپی شده 
و مقاالتی که طبقه بندی نشده اند.

3. Jaftex
4. Randomized Clinical Trial

فاطمه بابادی و کوثر رضائی فر. مقایسه اثر ضدباکتریایی قسمت های مختلف گیاه بلوط؛ یک مطالعه مروری
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یافته ها

در این مطالعه 16 مطالعه آزمایشگاهی و دو کارآزمایی بالینی 
انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفت. عالوه بر این، مطالعاتی با عنوان 
»دهانشویه  و  جفت«  عصاره  و  اسانس  ضدباکتریایی  »خواص 

جفتکس« مورد بررسی قرار گرفتند )جدول شماره 1(.

اثر میوه بلوط

اثر  بررسی  به  تجربی  مطالعه  یک  در  همکاران،  و  ابراهیمی 
 E.( اشرشیاکلی  برابر  در  ایرانی  بلوط  الکلی  عصاره  ضدمیکروبی 
coli(5 پرداختند. آن ها گزارش دادند که بلوط ایراني داراي خاصیت 
ضد باکتریایي است، یعني اثر عصاره بر باکتري ها وابسته به غلظت 
بوده و اثرات ضد باکتریایي قسمت های مختلف بلوط مشابه، و کمتر 
از آنتي بیوتیک است. آن ها نتیجه گرفتند که فعالیت ضدباکتریایی 
این عصاره ها با وجود تانین ارتباط دارد ]33[. قادری و همکاران، 
خواص  از  برخی  بلوط  میوه  که  کردند  گزارش  خود  مطالعه  در 
ضدمیکروبی را نشان می دهد. در مقایسه با آنتی بیوتیک هایی مانند 
جنتامایسین ، کانامیایسین و توبرامایسین، این گیاه تأثیر روشنی بر 
باکتری های Staphylococcus aureus )S. aureus( ،E. coli و 
)Staphylococcus epidermidis )S. epidermidis داشت. آن ها 
نتیجه گرفتند که اثر ضدمیکروبی میوه بلوط به دلیل وجود ترکیبات 

فنلی است ]34[.

چهاردلی6 و همکاران، گزارش کرده اند که عصاره بلوط دارای 
Micro coccus luteus ، Yersinia en-  خاصیت ضدباکتریایی بر

 terocolitica ، Shigella Dysenteriae ، Salmonella typhiو 
Citrobacter freundii است ]35[.

بر  بلوط  میوه  اثر ضدباکتریایی عصاره  و همکاران  ابراهیمی 
 E. و   S. epidermidisand و   S. aureus باکتری های  روی 
 coliرا بررسی کردند. آن ها نتیجه گرفتند که اثر ضدباکتریایی 
این عصاره بر باکتری ها به علت وجود ترکیبات فنولیک، به ویژه 
تانین های موجود در گیاه است ]36[. در یک مطالعه تجربی، 
اثر ضدباکتریایی میوه بلوط7 جمع آوری شده از مناطق مختلف 
 S. aureus برابر ایران در  رشته کوه های زاگرس واقع در غرب 
Bacillus Sutilis ،Klebsiella Pneumoria، و E. coli با روش 
انتشار بر دیسک، مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتایج این 
مطالعه، عصاره بلوط تهیه شده از گیالن غرب در مقایسه با سایر 
عصاره های گیاهی دارای بیشترین ناحیه مهارکنندگی رشد در 
برابر S. aureus بود. آن ها نتیجه گرفتند که عصاره بلوط برای 
کنترل گونه های باکتریایی، به خصوص S. aureus مؤثر است. 
بنابراین می تواند به عنوان یک ماده ضدمیکروبی طبیعی مورد 

استفاده قرار گیرد ]37[.

5. Escherichia coli
6. Chahardooli
7. Quercus persica

ابراهیمی و همکاران، اثرات ضدباکتریایی و بهبودی زخم توسط 
عصاره الکلی میوه بلوط در سه غلظت )25 ، 50 ، 75 میلی گرم در 
 S. میلی لیتر( را مورد بررسی قرار دادند. آن ها این عصاره را روی
aureus ، S. epidermidis و E. coli و با استفاده از روش انتشار 
آگار مورد آزمایش قرار دادند. نتایج نشان داد که همه غلظت ها در 
مهار باکتری ها مؤثر است. همچنین این عصاره نتایج مشابه و یا 
بهتری در مقایسه با آنتی بیوتیک های آزمایش شده داشت. این نتایج 

نشان می دهد که بلوط دارای ترکیبات ضدباکتریایی است ]38[.

چهاردلی و همکارانش، عصاره میوه بلوط و فعالیت ضدمیکروبی 
آن در برابر باکتری های عامل عفونت بیمارستانی را مورد بررسی 
قرار دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره میوه بلوط دارای 
E. coli ، S. aureus ،pseudomo-  فعالیت ضدمیکروبی در برابر

nas aeruginosa و bacillus subtilis است ]35[.

اثر جفت

مهاری  اثر  آزمایشگاهی،  مطالعه  یک  در  همکاران  و  پناهی 
قرار  بررسی  مورد  را  آلبیکنس  کاندیدا  بر  جفت  الکلی  عصاره 
دادند. براساس نتایج این مطالعه ، باالترین سطح مهارکنندگی در 
80 میکروگرم / دیسک با استفاده از روش انتشار دیسک و 80 
میلی گرم / میلی لیتر با استفاده از انتشار آگار مشاهده شد. آن ها 
نتیجه گرفتند که عصاره الکلی جفت حاوی متابولیت هایی است 
lava-  که بر کاندیدا آلبیکانس اثر مهاری دارد که به دلیل وجود

noidas در آن است ]11[.

کریمی پور فرد و همکاران مطالعه ای در خصوص فعالیت های 
ضدباکتریایی آویشن، جفت و عصاره هیدروالکلی پوسته سبز 
این  نتایج  دادند.  انجام   listeria monocytogenes بر  پسته 
مطالعه نشان داد که عصاره هیدروالکلی جفت در مقایسه با سایر 

عصاره ها دارای باالترین اثر ضدباکتریایی است ]39[.

روزگار و همکاران گزارش کردند که عصاره الکلی جفت اثر 
مهاری بر روی acinetobacter دارد. باالترین اثر مهاری جفت 

در غلظت 80 میلی گرم / میلی لیتر مشاهده شد ]40[.

ابراهیمی و همکاران مطالعات بسیاری در مورد خصوصیات 
ضدباکتریایی بلوط انجام داده اند. نتایج این مطالعات نشان داد 
که میوه بلوط دارای بیشترین خواص ضدمیکروبی است. غلظت 
75 میلی گرم / میلی لیتر عصاره الکلی این میوه در مقایسه با 
آنتی بیوتیک های کانامایسین، جنتامایسین و توبرامایسین اثر 
سایر  با  مقایسه  در   .]33[ است  داشته  باالتری  ضدباکتریایی 
آنتی بیوتیک ها ، غلظت 75 میلی گرم/ میلی لیتر عصاره هیدروالکلی 
میوه بلوط اثر مشابهی با جنتامایسین ، پایین تر از کانامیایسین و اثر 
باالتر از توبرامایسین بر استافیلوکوکوس اورئوس داشته اند. به طور 
مشابه ، اثر این غلظت از عصاره بر روی S. epidermis همانند 
کانامایسین ، باالتر از جنتامایسین و پایین تر از توبرامایسین بود. 
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جدول 1. نتایج مطالعات بررسی شده

نتایج میکروارگانیسم گیاه/ دهانشویه سال انتشار نویسنده

دهانشویه جفتکس به طور معناداری میکروارگانیسم های حفره دهان 
را کاهش می دهد، اما در مقایسه با کلرهگزیدین اثر ضدباکتریایی 

کمتری دارد.
- جفتکس 2019 بابادی و همکاران ]31[

جفتکس در مقایسه با ماتریکا و پرسیکا اثر مهار کنندگی رشد بیشتر 
بر باکتری ها داشت.

 S. mutans, S. sanguinis,
S. salivaris, and Lactoba-

cillus casei

دهانشویه های جفتکس، 
ماتریکا و پرسیکا 2018 بابادی و همکاران ]28[

جفتکس بر باکتری های تحت مطالعه اثر مهارکنندگی داشت، اما 
اثرش در مقایسه با کلرهگزیدین کمتر بود.

 S. mutans, S. sanguinis
and S. salivaris جفتکس 2018 بابادی و همکاران ]27[

بهترین فرموالسیون با پایداری کافی فرموالسیون دهانشویه حاوی 
0/2 و 0/5 درصد تانن بود. 

نتایج همچنین فعالیت ضدمیکروبی را در هر دو نوع دهانشویه نشان 
داد.

-
پوسته بلوط 

  Quercus brantii
and Zataria

2018 علیپور و همکاران ]29[

جفتکس شاخص لثه ای و پالک را کاهش داد. - جفتکس 2017 جهانگیرنژاد و همکاران 
]41[

عصاره الکی جفت اثر مهاری بر میکروارگانیسم داشته و بیشترین اثر 
مهاری نیز در غلظت 80 میلی گرم در میلی لیتر مشاهده شد. Acinetobacter عصاره الکلی جفت 2014 روزگار و همکاران ]40[

عصاره بلوط اثر ضدمیکروبی مناسبی بر میکروارگانیسم ها داشت.

 Micrococcusluteus,
 Yersinia enterocolitica,
 Shigella Dysenteriae,
Salmonella typhi, and
Citrobacterfreundiii

عصاره بلوط 2014 چهاردولی و خدادادی ]35[

در تمامی غلظت ها )25/50 و 75 میلی گرم در میلی لیتر( اثر 
ضدباکتریایی مناسبی مشاهده شد.

E. coli, S. aureus, pseu-
 domonas aeruginosa,

and bacillus
subtilis

عصاره میوه بلوط 2014 نورافکن، نصراهلل پور، 
باجالن ]37[

باالترین سطح بازدارندگی به ترتیب در 80 میکروگرم در دیسک و 
80 میلی گرم در میلی لیتر با استفاده از روش انتشار دیسک و انتشار 

آگار مشاهده شد
عصاره الکلی جفت حاوی متابولیت ها با اثر مهاری بر روی کاندیدا 

آلبیکنس است که این اثر دلیل وجود lavanoidas بود.

Candida albicans عصاره الکلی جفت 2013 پناهی و همکاران ]11[

بلوط ایرانی دارای خواص ضد باکتری است، اثر عصاره ها بر 
روی باکتری ها وابسته به غلظت بوده و اثرات ضدباکتریایی 

قسمت های مختلف بلوط یکسان بوده و در بیشتر موارد کمتر از 
آنتی بیوتیک هاست. این فعالیت ضد باکتری به دلیل وجود تانین در 

عصاره است.

Escherichia coli عصاره متانولی بلوط ایرانی 2012 ابراهیمی و همکاران ]33[

میوه بلوط دارای خواص ضدمیکروبی بوده و در مقایسه با 
آنتی بیوتیک های جنتامایسین، کانامایسین و توبرامایسین ، این گیاه 
تأثیر خوبی بر باکتری ها داشت. اثرات ضدمیکروبی میوه بلوط به 

دلیل وجود ترکیبات فنلی بود.

 Staphylococcus aureus,
E. coli and Staphylococ-

cus epidermidis
میوه بلوط 2012 قادری و همکاران ]34[

عصاره گیاه در گیالن غرب بیشترین میزان مهار رشد میکروارگانیسم 
را داشت. عصاره بلوط برای کنترل سویه های باکتری، به ویژه 

S.aureus مؤثر بود. بنابراین می توان از آن به عنوان یک ماده 
ضدمیکروبی طبیعی استفاده کرد.

 S. aureus, S. epidermidis,
E. coli

 Quercus persica
fruits 2012 ابراهیمی و همکاران ]38[

عصاره هیدروالکلی جفت در مقایسه با سایر عصاره ها اثر 
ضدمیکروبی بیشتری داشت. Listeria monocytogenes

 Hymus denaensis,
Jaft, and hydroal-

coholic extract
of green hull pista-

cia atlantica

2011 کریمی پور فرد و همکاران 
]39[

 اثرات ضدباکتریایی عصاره به ترکیبات فنلی، به ویژه تانین موجود در 
این گیاهان نسبت داده شد.

S. aureus, S. epidermidis-
and E. coli عصاره میوه بلوط 2010 ابراهیمی و همکاران ]36[
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همچنین اثر عصاره هیدروالکلی میوه بلوط بر روی E. coli نسبت 
به جنتامایسین و کانامایسین کمتر بود، اما باالتر از توبرامایسین 

بود ]36[.

در یک مطالعه توسط علیپور و همکاران، فعالیت ضدمیکروبی 
دهانشویه های گیاهی حاوی پوسته بلوط و آویشن شیرازی مورد 
بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بهترین فرمول با ثبات 
کافی غلظت 0/2 و 0/5 تانین است. هر دو نوع دهانشویه فعالیت 

ضدمیکروبی را نشان دادند ]29[.

اثر جفتکس

بابادی و همکاران در یک مطالعه اثر ضدباکتریایی دهانشویه 
جفتکس و کلرهگزیدین بر برخی میکروارگانیسم های شایع دهان 
بر روی  نتایج نشان داد که جفتکس  با هم مقایسه کردند.  را 
اثر ضدباکتریایی   S. salivaris و   S. mutans ، S. sanguinis
باکتری های دهانی در مقایسه  این حال در مهار رشد  با  دارد. 
با کلرهگزیدین کمتر مؤثر است. آن ها پیشنهاد کردند که از این 

نوع دهانشویه می توان برای مهار رشد پالک استفاده کرد ]32[.

در مطالعه ای که توسط بابادی و همکاران انجام گرفت اثرات 
ضدباکتریایی دهانشویه گیاهی جفتکس، ماتریکا و پرسیکا بر 
S. mutans ، S. sanguinis ، S. sal-  گروهی از باکتری ها از جمله

ivaris و Lactobacillus casei با یکدیگر مقایسه شدند. آن ها 
گزارش دادند که دهانشویه جفتکس در رشد باکتري ها نسبت به 

ماتریکا و پارسیکا اثر مهاري بیشتري دارد ]28[.

انجام  همکاران  و  بابادی  توسط  که  بالینی  مطالعه  یک  در 
بر  کلرهگزیدین  دهانشویه  و  جفتکس  دهانشویه  اثر  گرفت 
میکروارگانیسم های دهانی با هم مقایسه شد. نتایج این مطالعه 
نشان داد که دهانشویه جفتکس تعداد میکروارگانیسم های موجود 
در دهان را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد، اما در مقایسه 

با کلرهگزیدین اثر ضدمیکروبی کمتری دارد ]31[. جهانگیر نژاد و 
همکاران در یک مطالعه تأثیر دهانشویه جفتکس بر شاخص های 
پریودنتال را با کلرهگزیدین مقایسه کردند. آن ها بیان کردند که 
جفتکس شاخص پالک و شاخص لثه را کاهش داده است ]41[.

بحث

اگرچه کلرهگزیدین فعالیت آنتی باکتریال خوبی دارد و یک 
انتخاب خوب برای کنترل پالک است، اما به دلیل عوارض جانبی 
برای طوالنی مدت قابل استفاده نیست. مطالعات متعددی در مورد 
مقایسه کلرهگزیدین با دهانشویه های گیاهی انجام شده است. 
دارای خاصیت ضدباکتریایی  از دهانشویه های گیاهی  بسیاری 
ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی هستند که باعث افزایش بهداشت 
دهان در مقایسه با کلرهگزیدن می شوند و می توانند به عنوان یک 
روش کمک بهداشتی خوب در کنار روش های مکانیکی بهداشت 

دهان استفاده شوند ]28[. 

بررسی مطالعات قبلی نشان داده است که اجزای مختلف بلوط 
خاصیت ضدباکتریایی دارند. مکانیسم عمل ضدباکتریایی آن ها به 
این صورت است: 1. خاصیت آب گریزی که باعث می شود عصاره 
به غشای سلولی لیپیدی باکتری ها نفوذ کند و منجر به مرگ 
سلولی باکتری ها شود. 2. مواد فنولیک موجود در عصاره حاوی 
carvacrol ، اوژنول و تیمول است که در جریان الکتریکی باکتری 
تداخل ایجاد می کند و با آسیب رساندن به غشای سیتوپالسمی 
آن ها محتویات سلول را منعقد می کنند. از این رو باال بودن میزان 
 .3 می شود.  بیشتری  ضدباکتریایی  اثر  به  منجر  فنولیک  مواد 
وجود cinnamaldehyde در عصاره که منجر به اتصال گروه 
کربنیک اسید به پروتئین های سلولی و تداخل با اسید آمینه و 

دکربوکسیالز می شود ]4[.

یافته های حاصل از تحقیقات پیشین نشان داد با باال رفتن 

تصویر 2. جفت بلوط
تصویر 1. میوه درخت بلوط
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این  می یابد.  افزایش  آن  اثر ضدباکتریایی  گیاه،  عصاره  غلظت 
افزایش را به مقدار مواد مؤثر و فعال موجود در عصاره ها می توان 
بلوط  گیاه  سایر قسمت های  از  بیشتر  میوه  در  که  داد  نسبت 
مشاهده می شود. شایان ذکر است، در فرایند استخراج عصاره، 
انتخاب روش و حالل مناسب در فعالیت ضدباکتریایی آن بسیار 
مؤثر بوده و بر فعالیت بیولوژیکی آن تأثیر قابل توجهی دارد ]33[.

اثر ضدباکتریایی میوه بلوط و جفت به وجود فنل، تانین و 
پروتئین های موجود در این گیاه نسبت داده شده اند ]42-46[. 
میوه بلوط غنی از تانین است ]44[. پلی فنول ها و تانین ها مواد 
اصلی موجود در درخت بلوط هستند و در تمام اجزای آن به وفور 
از  یکی  تانین  که  است  کرده  اظهار  لرک8   .]29[ دارند  وجود 

مهم ترین مؤلفه های درخت بلوط است ]14[.

اسکالبرت9   .]47[ می شوند  نامیده  قابض  تانین،  حاوی  گیاهان 
خواص ضدمیکروبی تانین را مورد بررسی قرار داد و نشان داد که 
تانین برای باکتری ها، قارچ ها و حتی ویروس ها می تواند سمی باشد 
]48[. تفاوت خاصیت ضدمیکروبی قسمت های مختلف گیاه بلوط 
به دلیل میزان متغیر تانین فعال موجود در آن است. تانین یک 
نام مشترک برای گروهی از مواد پلیمری مولکولی با وزن مولکولی 
باالست و یکی از دسته های مهم متابولیت های گیاهی ثانویه است 
]50 ،49[. فعالیت ضدمیکروبی آن تحت مکانیسم های مختلفی از 
جمله رسوب و مهار سنتز پروتئین میکروب ها انجام می شود. بنابراین 
پروتئین های الزم برای باکتری ها در دسترس آن ها قرار نمی گیرد و با 

این مکانیسم باعث مرگ باکتری ها می  شوند ]47-51[. 

8. Lelerc
9. Scalbert

که  داد  نشان  بالینی  و  آزمایشگاهی  مطالعات  نتایج  بررسی 
جمله  از  دهان  شایع  میکروارگانیسم های  برابر  در  جفتکس 
استرپتوکوک موتانس فعالیت ضدباکتریایی دارد و باعث کاهش 
رنگ پذیری  میزان  همچنین  می شود.  پالک  و  لثه ای  شاخص 
دندان ها در استفاده از جفتکس بسیار کمتر از کلرهگزیدین است. 
خواص این دهانشویه تا حد زیادی به عصاره جفت موجود در آن 
نسبت داده شده است که شاخص های پریودنتال را کاهش می دهد. 
همچنین این دهانشویه قادر به کاهش میکروارگانیسم های موجود 

در بزاق است ]28-41[. 

اگرچه اثر ضدباکتریایی این دهانشویه از کلرهگزیدین کمتر 
بود، اما از دهانشویه های گیاهی پرسیکا و ماتریکا بیشتر بود ]28[.

اثرات  نتایج یک مطالعه، آویشن و مرزه بختیاری  بر اساس 
در  موجود   carvacrol و  تیمول  به  که  داشتند  ضدباکتریایی 
آن ها نسبت داده شده است ]58-52[. یک یافته قابل توجه در 
مورد اثر عصاره های گیاهی بر باکتری ها، خواص ضدباکتریایی 
بود. وجود  باکتری های گرم مثبت  برابر  در  عصاره های گیاهی 
غشای پلی ساکاریدی در دیواره سلولی باکتری های گرم منفی 

سبب محدود شدن نفوذ عصاره به دیواره سلولی می  شود ]57[.

آینده نگر  تولیدات  در  جدیدی  تحوالت  می تواند  فوق  نتایج 
نظیر  مختلف  دارویی  فرم های  در  گیاهی  آنتی بیوتیک های 
دهانشویه حاصل از میوه بلوط ایجاد کند. همچنین ما در این 
مطالعه سعی کردیم دهانشویه گیاهی جفتکس که یک دهانشویه 
جدید و تولید کشور ایران است را با سایر دهانشویه های موجود 
گیاهی و صنعتی مقایسه کنیم تا اثربخشی آن به شکل بارزتری 

قابل درک شود.

با وجود این، عدم وجود مطالعات کافی در زمینه گیاهان بومی 
کشور، به ویژه گیاه بلوط و عدم وجود مطالعات کافی بر دهانشویه 
این  محدودیت های  از  بالینی  کارآزمایی های  به ویژه  جفتکس، 

مطالعه به حساب می آید.

نتیجه گیری

گیاهان دارویی به واسطه اثرات ضدمیکروبی شان نقش حیاتی 
در درمان بیماری ها ایفا می کنند. امروزه تقاضا برای دهانشویه های 
گیاهی افزایش یافته است، چراکه علیه پاتوژن های دهانی عمل 
می بخشند  بهبود  سریعاً  نیز  را  درد  حال  عین  در  و  می کنند 
داروهای  از  استفاده  سمت  به  بشری  دانش  که  آنجا  از   .]59[
گیاهان،  مختلف  خواص  یافتن  است،  کرده  پیدا  گیاهی سوق 
به ویژه گیاهان بومی در هر کشور و ناحیه می تواند به پیشرفت 
هرچه بیشتر دانش کمک کند. بر اساس یافته های این مطالعه 
خاصیت ضدباکتریایی دهانشویه جفتکس تا حد زیادی به عصاره 
جفت بستگی دارد. استفاده از جفتکس به عنوان یک دهانشویه 
گیاهی جدید با اثر آنتی باکتریال و ضد پالک به بیماران توصیه 

تصویر 3. دهانشویه جفتکس

فاطمه بابادی و کوثر رضائی فر. مقایسه اثر ضدباکتریایی قسمت های مختلف گیاه بلوط؛ یک مطالعه مروری

http://jsmj.ajums.ac.ir/


307

مهر و آبان 1400 . دوره 20 . شماره 4

می شود. اجزای مختلف بلوط دارای خاصیت ضدباکتریایی است و 
از خواص ضدباکتریایی میوه بلوط می توان برای بهبود حساسیت 

آنتی بیوتیکی در برابر باکتری های بیماری زا استفاده کرد ]13[.

برای بررسی اثرات ، مزایا و حتی مضرات دهانشویه های گیاهی 
با تمرکز بر دهانشویه گیاهی جفتکس، مطالعات آزمایشگاهی 

بالینی بیشتری توصیه می شود.
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