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 11/2/93 :، پذیرش مقاله   20/12/92 : دریافت مقاله

 بررسی آزمایشگاهی اثر  هدف از این تحقیق . تخریب آن است استرپتوکوکوس موتانس عامل اصلی پوسیدگی دندان و :دمهمق
  .عصاره هاي گیاه استویا ریبودیانا بر روي رشد سویه مورد نظر بود استویوساید و

لی به وسیلهولی و اتانومتان و عصارهآبی و استونی گیاه استویا به روش خیساندن  این تحقیق عصاره در: هامواد و روش 
براي بررسی عملکرد ضد باکتریایی عصاره ها و . گلیکوزید استویوساید از کشور مالزي خریداري شد. دستگاه سوکسله تهیه گردید

روش  استویوساید از روش انتشار در چاهک با استفاده از اندازه گیري قطر هاله عدم رشد و تعیین حداقل غلظت مهاري توسط
سپس تأثیر استویوساید و هر کدام از عصاره ها با هم و نیز با آنتی بیوتیک پنی سیلین با روش . میکروبراث دایلوشن استفاده شد

 .آنالیز واریانس مقایسه گردیدند

 متانولی با  اثر مهاري  عصاره نتایج نشان دهنده: هایافتهmg/ml25=MICاتانولی با  ، عصارهmg/ml13/3=MIC و عصاره 
آبی گیاه استویا و استویوساید باعث مهار  عصاره. بر روي رشد و تکثیر استرپتوکوکوس موتانس بود mg/ml56/1=MIC استونی با 
  .مذکور نگردیدند رشد سویه

 عصاره هاي الکلی و استونی گیـاه اسـتویا ریبودیانـا  مـی توانـد بـه عنـوان دارو بـراي پیشـگیري         : گیريبحث و نتیجه 
  .استرپتوکوکوس موتانس استفاده شودو کنترل رشد 

 استویا ریبودیانا، استویوساید، استرپتوکوکوس موتانس، فعالیت ضد میکروبی: هاي کلیديواژه.  
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 مقدمه

  پوسیدگی دندان یک اپیدمی خفیف بسیار رایج در سطح
سنین مشـاهده مـی   شار جامعه و همهاق جهان است و در همه

توکوك ها به ویژه استرپتوکوکوس موتانس به تعداد استرپ .شود
این باکتري ها توانایی زیادي . بسیار زیاد در دهان پیدا می شوند

ــد و نقــش اصــلی در     ــه اســید دارن ــدرات ب در تبــدیل کربوهی
با توجه به گسـتردگی زیـاد    .پوسیدگی دندان را ایفا می کنند

ري از جلـوگی  پوسیدگی دندان، مطالعات زیادي بـراي حـذف و  
مطالعـات اخیـر نشـان     .عوارض آن در دنیا صورت گرفته است

ــده ــات   دهنــ ــتفاده از ترکیبــ ــه  اســ ــی از جملــ مختلفــ
ها، پپتیـدهاي ضـدباکتریایی، واکسـن هـا،     کموپروفیلوالکتیک

ز، ترکیبـات  وهاي جایگزین ساکارپروبیوتیک ها، شیرین کننده
پتیدها به دندان مثل فلوراید، کازئین، فسفوپ رمینراسیون کننده

با توجه به اثرات . عنوان مواد ضد پالك و پوسیدگی دندان است
مفید گیاهان دارویی در درمان بیمـاري هـا و بـا توجـه بـه در      
دسترس بودن و سازگاري بیشتر آنها  با سیستم ایمنی انسـان،  

آن ها  در مقابلـه بـا عـوارض     استفاده از گیاهان و مواد  مؤثره
ایی رو به افـزایش اسـت   یروهاي شیمجانبی ناشی از مصرف دا

)1( .  
 Stevia rebaudianaگیــاه اســتویا بــا نــام علمــی 

Bertoni       ،از خانواده آستریاسه اسـت کـه در جنـوب آمریکـا
مردم آمریکـاي جنـوبی صـدها    . پاراگوئه و برزیل رشد می کند

سال است که از این گیـاه بـه عنـوان شـیرین کننـده و داروي      
این گیاه خاصیت ضـد   براي عصاره .ی استفاده می نمایندگیاه
ضد التهابی، ضد میکروبی و ضد ویروسی ذکر شده است  ،یقارچ

برابر شـیرین تـر از شـکر     300برگ گیاه استویا  عصاره). 4-2(
برگ هاي این گیاه داراي گلیکوزیدهایی اسـت کـه مـزه    . است

استویا بـه دلیـل   . )5(شیرین دارد ولی ایجاد کالري نمی کنند 
شیرین بودن و خاصیت درمانی از نظر اقتصادي و علمی مـورد  

گلیکوزید از برگ هاي  10تاکنون حدود . توجه قرار گرفته است
استویوساید، گلیکوزید شیرین اصلی . استویا استخراج شده است

ستویوساید داراي اثرات ضد ا. )6،7(برگ هاي گیاه استویا است 
. )8(میکروبی بر روي باکتري هاي مولد فساد مواد غذایی است 

گلیکوزیدهاي گیاه استویا به عنوان یک افزودنی غذایی شیرین و 
پایداري، بدون  .انسان مزایاي بسیار متنوعی دارد کم کالري براي

کالري بودن و امکـان اسـتفاده از آن بـراي بیمـاران دیـابتی و      
مبتالیان به فشار خون باال و چاق از محاسن این مواد به شـمار  

راي عطر و طعم مطلوب اسـت و مـی  این گلیکوزید دا .می رود
تواند جایگزین بسیار مناسبی براي شکرهاي مصنوعی و رژیمی 

همچنین به دلیل داشتن کالري . نظیر ساخارین و آسپارتام باشد
. )9(کم می تواند به عنوان یک ترکیب رژیمی به کار برده شود 

از آنجایی که سالمت دهان و دندان در جوامع امـروزي بسـیار   
حائز اهمیت است، استفاده از ترکیبات سازگارتر با بدن به عنوان 
جایگزین آنتی بیوتیک ها به دلیل مقاومـت دارویـی و عـوارض    

  .جانبی آن ضرورت دارد
ـتفاده از    با توجه به رویکرد متخصصان علوم صنایع غـذایی در اس

ـیرین   استویوساید و پودر برگ هاي گیاه استویا به عنوان یک مکمل ش
کننده در فرآورده هاي غذایی، در این تحقیق اثر استویوساید و عصـاره  

ـترپتوکوکوس   هاي مختلف برگ هاي استویا ریبودیانا  بر روي رشد اس
  .ردیدموتانس، باکتري شاخص پالك دندانی بررسی گ

  هامواد و روش
 1390سـال   در که آزمایشگاهی - تجربی مطالعه این در

 35668(اسـترپتوکوکوس موتـانس   استاندارد  سویه انجام شد،
ATCC:  (و  علمی  يبه صورت لیوفیلیزه از مرکز پژوهش ها

گیـاه اسـتویا ریبودیانـا از شـهرك      .گردیـد  تهیه صنعتی ایران
ــ  ــاتی دانشــگاه صــنعتی اص ــدعلمــی تحقیق ــه گردی     . فهان تهی

هاي این گیاه در دماي محـیط و دور از نـور خورشـید بـه     برگ
 عصـاره  براي تهیـه . مدت یک هفته خشک و سپس آسیاب شد
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میلی لیتر از اتانول  100گرم از پودر برگ استویا با  25اتانولی 
سـاعت   6در دستگاه سوکسله به مـدت  ) لمانمرك آشرکت ( 

متانولی نیـز بـه روشـی مشـابه تهیـه       عصاره. عصاره گیري شد
گرم از پودر برگ اسـتویا   25آبی  عصاره براي تهیه. )2( گردید

در  ایـن ارلـن   .میلی لیتر از آب در ارلـن مخلـوط شـد    200با 
سـاعت بـر روي    48کاغذ آلومینیومی پوشانده شد و به مـدت  

 عصـاره . )8( دور در دقیقـه قـرار گرفـت    150شیکر با سـرعت  
. گردیـد  روش خیساندن تهیهآبی به  استونی نیز همانند عصاره

پس از صاف کردن و خشک شدن عصاره ها در مجـاورت هـوا،   
آزمـایش، در  عصاره هاي آبی، استونی و الکلی تـا زمـان انجـام    

  .درجه سانتیگراد نگهداري گردید 4ظروف دربسته و در دماي 
 24کشت میکروبی  از به منظور اجراي روش انتشار در چاهک

ساعته استرپتوکوکوس موتانس سوسپانسیونی با کدورت 
کدورت . استاندارد مک فارلند تهیه گردید 5/0معادل کدورت 

وسیله ه تر باین سوسپانسیون براي دستیابی به دقت باال
نانومتر روي میزان  630دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 

میکرولیتر از سوسپانسیون  50. تنظیم شد 8/0جذب 
قلب و مغز عصاره باکتریایی آماده شده بر روي محیط کشت 

سواپ  تلقیح گردید و به وسیله) لمانمرك آشرکت (آگاردار 
کشت داده طور یکنواخت ه استریل در سطح محیط کشت ب

چاهک هایی بر روي محیط دقیقه،  30پس از گذشت  .شد
میکرولیتر محیط  20با اضافه کردن . کشت ایجاد گردید

آگاردار استریل مذاب ته چاهک ها بسته   قلب و مغز عصاره
 25/6 و5/12، 25، 50، 100میکرولیتر از غلظت هاي  50. شد

، عصاره هاي میلی گرم در میلی لیتر تهیه شده از استویوساید
 آبی، استونی و الکلی به طور جداگانه به هر چاهک اضافه شد

به ) شرکت مرك آلمان(پنج درصد  DMSOمحلول . )3(
 10عنوان کنترل منفی و دیسک آنتی بیوتیک پنی سیلین 

به عنوان کنترل  )ساخت شرکت پادتن طب( میکروگرمی
ساعت انکوباسیون در دماي  24پس از . مثبت استفاده گردید

اکسیدکربن، قطر هاله  درجه سانتیگراد در مجاورت دي 37
ر چاهک بر روي پلیت ها مورد بررسی قرار عدم رشد اطراف ه

بار تکرار  4آزمایشات به منظور تأیید نتایج حاصل، . گرفت
  .گردیدند

بـــه روش  (MIC)حـــداقل غلظـــت مهـــاري  تعیـــین
در لوله هاي کـامالً   به این منظور. میکرودایلوشن صورت گرفت

، 56/1، 12/3، 25/6، 5/12، 25، 100،50 يرقــت هــااســتریل 
هـاي آبـی،   از عصـاره  میلی گرم بـر میلـی لیتـر     39/0و  78/0

استویوسـاید   همچنین رقت هایی از گلیکوزیدالکلی، استونی و 
. آبگوشــتی تهیــه شــددر محــیط کشــت عصــاره قلــب و مغــز 

میکرولیتر از هر رقت به وسیله سـمپلر، بـه ترتیـب     100سپس
چاهک هاي  10تا  1شتر تا کمتر از خانه هاي شماره یغلظت ب

در . خانه اي ته گرد اسـتریل ریختـه شـد    96پلیت میکروتیتر 
ساعته استرپتوکوکوس موتانس  24از سوسپانسیون بعد،  مرحله

فارلند بـه میـزان    استاندارد مک 5/0با کدورت معادل کدورت 
 .میکرولیتر به چاهک هاي حاوي عصاره ها اضافه شد 100

میکرولیتــر ازسوسپانســیون  100، 11 در چاهــک شــماره
ــترپتوک ــدورت   اس ــادل ک ــدورت مع ــا ک ــانس ب  5/0وکوس موت

میکرولیتـر محـیط کشـت     100استاندارد مک فارلند همراه با 
 کنتـرل  عنـوان  به ) شرکت مرك آلمان( عصاره ي قلب و مغز

 کشت میکرولیتر از محیط 200، 12 و در چاهک شماره مثبت

 منفـی  کنترل نوانعبه  قلب و مغز آبگوشتی ياستریل عصاره

در میزان جذب نوري چاهک هاي میکـرو پلیـت    .تلقیح گردید
. نـانومتر خوانـده شـد    630در طـول مـوج    زا ریـدر یدستگاه اال

سپس میکروپلیت در مجاورت دي اکسـید کـربن در انکوبـاتور    
 پـس از . شـد سـاعت انکوبـه    24سانتیگراد به مـدت   درجه 37

ساعت، مجـدداً میـزان جـذب نـوري ایجـاد شـده        24گذشت 
انومتر بررسـی  نـ  630ا ریدر در طول مـوج  زیاال دستگاهتوسط 
بعد از انکوباسـیون  میزان جذب نوري قبل و از مقایسه . گردید
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کـدورت   میزان ها و همچنین بررسی چشمیهر یک از چاهک
مورد آزمون که از ماده  ایجاد شده در چاهک ها، کمترین رقت

در چاهک مربوط به آن غلظت کدورتی مشاهده نمـی شـد بـه    
  .در نظر گرفته شد  MIC عنوان میزان

 (MBC) حداقل غلظت باکتري کشی به منظور تعیین
میکرولیتر از چاهک هاي مربوط به  50آزمایش،  مورد ماده

MIC  و سه چاهک مربوط به غلظت هاي بیشتر از ماده مورد
محیط بر روي  آزمایش که کدورت قابل تشخیصی نداشتند،

ی کشت داده خطآگاردار به صورت  کشت عصاره قلب و مغز
درجه  37ن پلیت ها در دماي ساعت انکوباسیو 24از  پس. شد

گراد و در مجاورت دي اکسید کربن، از نظر رشد باکتري سانتی
مورد آزمایش که بر  غلظتی از ماده. مورد بررسی قرار گرفت

روي محیط کشت جامد مربوط به آن هیچ گونه رشدي از 
در  MBC ه عنواناسترپتوکوکوس موتانس مشاهده نمی شد ب

بار  4به منظور تأیید نتایج آزمایش هر نمونه . نظر گرفته شد
  .)2( تکرار گردید

  ها یافته
ف هـاي مختلـ  عـدم رشـد در غلظـت   میانگین قطـر هالـه   

لی  بـرگ گیـاه  اسـتویا بـر     ولی و متاننوهاي استونی، اتاعصاره
بـر  . آورده شده است 1سترپتوکوکوس موتانس در جدول روي ا

عدم رشد بـر   اساس روش انتشار در چاهک بزرگترین قطر هاله
استونی،  عصارهروي باکتري استرپتوکوکوس موتانس مربوط به 

نتـایج بدسـت   . لی بـود ولی و متـان وهاي اتانو پس از آن عصاره
ــده از ــود     MBC و MIC آم ــب ب ــین مطل ــد هم ــز مؤی    . نی

استویوساید باعـث  آبی گیاه استویا و  هاي مختلف عصارهغلظت
  .مورد نظر نگردیدندمهار رشد سویه 

 
 
 
 
 

هاي هاي مختلف عصارهعدم رشد در غلظت میانگین قطر هاله .1جدول 
  بر روي رشد  استرپتوکوکوس موتانس استونی، متانولی، اتانولی برگ استویا

  

غلظت 
 عصاره

)mg/ml(  

  )mm(عدم رشد عصاره  قطر هاله

عصاره استونی
انحراف معیار  
عصاره متانلی  
انحراف معیار  
عصاره اتانلی  
انحراف معیار  
عصاره آبی  
  

50  50/20  70/1  75/16  95/0  13/19  78/2  0  
25  75/16  70/2  25/12  95/0  63/16  44/3  0  

5/12  00/15  60/2  25/9  25/1  50/15  18/3  0  
25/6  75/13  20/3  0  0  17/11  75/2  0  

  51/14  10/1  38/14  62/0  88/14  10/1  63/14  کنترل مثبت
  0  0  0  0  0  0  0  کنترل منفی
  میکروگرمی پنی سیلین 10دیسک : کنترل مثبت 

  خالص  DMSO:کنترل منفی
یک طرفـه نشـان داد   ) ANOVA(آزمون آنالیز واریانس 

 لی میانگین قطر هالـه واتان و لیواستونی، متانهاي ه در عصارهک
 .)>001/0P( عدم رشد در غلظت هاي مختلف یکسان نیست

نتایج مربوط به میزان حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل 
روي  استونی، اتانولی و متانولی بر هايرهعصاغلظت کشندگی 

  .آورده شده است 2استرپتوکوکوس موتانس در جدول 
هاي شندگی عصارهحداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت ک .2جدول

  استونی، اتانولی و متانولی استویا برروي استرپتوکوکوس موتانس
  MIC (mg/ml) MBC (mg/ml)  نوع عصاره
  00/50  00/25  متانولی
  13/3  56/1  استونی
  25/6  13/3  اتانولی

  گیريبحث و نتیجه
سـی اثـر ضـد باکتریـایی     طبق نتـایج بدسـت آمـده از برر   

هاي گیاه استویا به روش چاهـک مشـخص گردیـد کـه     عصاره
عـدم   استونی و اتانولی به ترتیب با میـانگین قطـر هالـه    عصاره

داراي اثـرات مهـاري بیشـتري     میلی متر 13/19و  50/20رشد
 75/16نسبت به عصاره متانولی با میانگین قطر هاله عدم رشد 

میلـی   50وکوس موتانس در غلظت میلی متر برروي استرپتوک
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مطابق بـا تجزیـه و   ).  >001/0P( گرم بر میلی لیتر می باشند
عـدم   تحلیل آماري بدست آمده در تمامی موارد بین قطر هاله

ایـن  . مسـتقیم وجـود دارد   گیاهی رابطـه  رشد و غلظت عصاره
ایـن اسـت کـه     روند اثرگذاري بر روي این سویه نشان دهنـده 

مشخصی دارد کـه بـا افـزایش     يیاه اثر ضد باکتراین گ عصاره
غلظت یا به عبارت دیگر با افـزایش مـاده مـؤثره ایـن اثـر نیـز       

 10متانولی بـا دیسـک    بین عصاره در مقایسه. بیشتر می شود
ایجاد  بیوتیک پنی سیلین قطر هالهمیکروگرمی استاندارد آنتی

یـن آنتـی  هاي استونی و اتـانولی بیشـتر از ا  شده توسط عصاره
  ).1جدول (بیوتیک است 

متانولی و کلروفرمی برگ گیاه استویا را  عصاره اثر دیبنت
در . بر روي رشد باکتري استرپتوکوکوس موتانس بررسی نمـود 

کلروفرمی بود و  متانولی بیشتر از عصاره این تحقیق اثر عصاره
در مطالعه  .سانتریفیوژ صورت گرفته بود گیري به وسیلهعصاره

بدون درج غلظت گزارش گردیـده   عدم رشد، یبنت قطر هالهد
متـانولی بـا نتـایج مـا      ارهنتایج دیبنت در مورد عصـ . )10( بود

متـانولی   هیچ تحقیق دیگري برروي اثر عصـاره . هماهنگ است
گـزارش نشـده    گیاه استویا بـر روي اسـترپتوکوکوس موتـانس   

  .است
هـاي  اي بـر روي اثـر عصـاره   گونـه مطالعـه   تاکنون هـیچ 

و آبـی گیـاه اسـتویا ریبودیانـا بـر روي  رشـد        اتانولی، استونی
  .گزارش نشده است استرپتوکوکوس موتانس

آبی گیاه استویا بر روي  تحقیق حاضر نشان داد که عصاره
در ایـن رابطـه   . ونه اثري نـدارد گ هیچ استرپتوکوکوس موتانس

 همکـاران  و توسط جایارامـان صورت گرفته  توان به مطالعهمی
و  هاي اتیل اسـتاتی، آبـی، اسـتونی   آن ها اثر عصاره. اشاره کرد

گـرم   هاي مختلفتویا را برروي باکتريکلروفرمی برگ گیاه اس
جایارامـان   در مطالعـه . فـی را بررسـی نمودنـد   گرم من مثبت و
ر روي رشـد  گونه اثر مهاري ب آبی برگ گیاه استویا هیچ عصاره

، اشرشیا کلی، باسـیلوس سـوبتیلیس،   باکتري هاي ویبریو کلرا

استافیلوکوکوس آرئوس و سالمونال تیفی موریوم نداشـت ولـی   
استونی بیشترین اثر مهاري را بر روي گونه هاي مذکور  عصاره

نتایج حاصـل از مطالعـه   . ها نشان داددر مقایسه با سایر عصاره
  .)11( جایارامان با نتایج این تحقیق مطابقت دارد

عصـاره اسـتونی مـورد آزمـایش مـا بـا        1مطابق با جدول 
میلــی گــرم در میلــی لیتــر  56/1حــداقل غلظــت مهارکننــده 

هـا نشـان   بهترین غلظت بازدارنده را در مقایسه با سایر عصـاره 
اتـانولی   اثرات ضد میکروبی عصاره و همکاران فاضال. دهدمی 

را بر روي رشد باکتري هـاي مولـد   و متانولی برگ گیاه استویا 
عامل فسـاد باسـیلوس سـوبتیلیس، اسـتافیلوکوکوس آرئـوس،      

نومونیــه پاشرشــیا کلــی، ســودوموناس آئروژینــوزا و کلبســیال 
اثـر ضـد    نتایج تحقیقات آن هـا نشـان دهنـده   . بررسی نمودند

در ایـن  . )12( میکروبی این عصاره ها  بر روي این گونه ها بود
 اتانولی گیاه استویا بسیار بیشتر از اثر عصـاره  تحقیق اثر عصاره

متانولی بود کـه نتـایج ایـن تحقیـق بـا نتـایج مطالعـه حاضـر         
اثـر   ایج هر دو تحقیق نشـان دهنـده  همچنین نت. مطابقت دارد
  .اتانولی بر روي باکتري هاي گرم مثبت است بیشتر عصاره
 اي اثـر ضــد باکتریــایی  طالعــهطـی م  و همکــاران پریتـی 

 هاي متانولی، اتانولی، اتیل استاتی و هگزانی بـرگ گیـاه  عصاره
هاي سودوموناس فلئورسـنس،  استویا ریبودیانا را بر روي سوش

اریس، باسـیلوس سـوبتیلیس، اسـتافیلوکوکوس    پروتئوس ولگـ 
آرئوس، کلبسیال پنومونیه، استرپتوکوکوس پنومونیه بررسـی و  

MIC  در این تحقیق اثـر عصـاره   . )13(آن را محاسبه نمودند
میکروگـرم بـر میلـی     5/12تـا   125/3 تقریباً  MICبا  متانلی

 25تـا   25/6  یبـاً  تقر MICلیتر بیشتر از اثر عصاره اتانلی بـا  
بـه  . اي مـذکور اسـت  میکرو گرم بر میلی لیتر بر روي سوش ه

اختالف در اثر ضد میکروبی ایـن عصـاره هـا    نظر می رسد که 
حاضر به دلیل روش متفـاوت عصـاره گیـري     نسبت به مطالعه

پریتی همچنین مواد موجود در عصاره هاي مختلف  . بوده است
شخص شـد کـه در ایـن گیـاه     گیاه استویا را شناسایی کرد و م
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هـا  تـرپن  هـا و انواع فالونوئیدها، آلکالوئیدها، استریوئیدها، تانن
گیـاه   در این مطالعه پریتی اثر ضد میکروبی عصاره. وجود دارد

در ارتبـاط  . استویا را مربوط به وجود این ترکیبات دانسته است
هـاي گیـاهی بـر روي رشـد اسـترپتوکوکوس      با تـأثیر عصـاره  

. )14( اشـاره کـرد   و همکارانتوان به مطالعه ساتو می موتانس
هـاي جـدا شـده از    الونوئیـد ن اثر آنتـی باکتریـال ف  یاین محقق

متانولی گیاه آرتروکارپوس هتروفیلوس که حاوي مـاده   عصاره
روي رشد اسـترپتوکوکوس   باشد را برآرتوکارپین می ایزوپرنیلو
و سایر باکتري هاي فلور دهانی بررسی نمودند و نتایج  موتانس

ــده ــر روي    نشــان دهن ــواد ب ــن م ــاالي ای ــدگی ب ــر مهارکنن اث
هـا،  الکتوباسـیلوس د پوسیدگی دندان از قبیل هاي مول باکتري

 μg/mLدر حدود  MICها با ها و استرپتوکوكاکتینومایسس
فالونـون  و همکاران اثر ضد باکتریـایی   ساتو. بود 50/12-13/3

هـاي  را بر روي باکتري ساپورا اگزیگوآ جدا شده از فیتوالکسین
اثـر   نتایج نشـان دهنـده  . مولد پوسیدگی دندان بررسی نمودند
هـاي مولـد   رشـد بـاکتري   ضد باکتریایی قوي این ماده بر روي

توان فرض نمـود  وجه به نتایج فوق میبا ت .)14(پوسیدگی بود 
هاي اتانولی، متانولی و استونی گیـاه  که اثر مهارکنندگی عصاره

استویا  بر روي باکتري اسـترپتوکوکوس موتـانس، مربـوط بـه     
و وجود انواع فالونوئیدها، آلکالوئیـدها، اسـتریوئیدها، تـانن هـا     

ن ها  اسـت کـه مسـلماً  ایـ    ترپن هاي جدا شده در این عصاره
  .نتیجه گیري به تحقیق بیشتري نیازمند است

اي در مورد اثر استویوساید بر روي تاکنون هیچ گونه مطالعه
در . انس صورت نگرفته استرشد باکتري استرپتوکوکوس موت

رت حاضر مشخص شد که استویوساید فاقد قدمطالعه 
  .مذکور است کنندگی بر روي رشد سویهمهار

یایی استویوساید جدا شـده از  پوري و شارما اثر ضد باکتر
گیاه استویا به روش کروماتوگرافی را بر روي باکتري هاي مولد 

این فساد غذایی بررسی نمودند و نتایج نشان دهنده اثر مهاري 
 ی بـود یهاي مولد فسـاد غـذا  گلیکوزید بر روي بعضی از سوش

وسـط خـود   در مطالعات فوق استویوساید استخراج شده ت. )8(
احتمـاالً علـت   . میکروبـی گردیـد   ضد محققین باعث ایجاد اثر

عدم مطابقـت نتـایج آن هـا بـا ایـن تحقیـق مربـوط بـه نـوع          
اثـر ضــد   لـین و همکــاران . استویوسـاید مـورد اســتفاده اسـت   

ــاکتري هــــاي   ــاید را  بــــر  روي بــ باکتریــــایی استویوســ
ی، اشرشیا کلـ  استافیلوکوکوس آرئوس، سودوموناس آئروژینوزا،

نتـایج نشـان دهنـده اثـر     نموند و  باسیلوس سوبتیلیس بررسی
بـا   .)15( مهاري استویوساید بر روي سـویه هـاي مـذکور بـود    

توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیـق بررسـی اثـرات ضـد     
  .اید تجاري احتیاج به بررسی بیشتري داردمیکروبی استویوس

می توان از  استویابا توجه به اثرات ضد میکروبی در آینده 
هاي مختلف آنالیز شیمیایی، ترکیبات ضد شیوه قطری

همچنین پس . باکتریایی موجود در این گیاه را مشخص نمود
از بررسی اثرات فارماکولوژي ماده خالص شده در شرایط 

داخل بدن، مقدمات معرفی آن براي درمان و آزمایشگاهی و 
با  به عالوه .جلوگیري از پوسیدگی دندان فراهم خواهد شد

باکتریایی استویا ریبودیانا، استخراج  توجه به نتایج اثرات ضد
 هاي این گیاه و تهیهترکیبات قوي ضد میکروبی عصاره

ی هاي دندانها و عفونتفرموالسیون جدید دارویی براي بیماري
  .دور از انتظار نیست

  تشکر و قدردانی
مالی این تحقیـق را   از شرکت اصفهان شکالت که هزینه

 به ویژه سرکار خـانم مهنـدس نـرگس نادیـان    بر عهده گرفتند 
  .مدیر فنی شرکت اصفهان شکالت تشکر و قدردانی می نمائیم
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