Downloaded from militarymedj.ir at 14:43 +0430 on Thursday June 21st 2018

Journal of Military Medicine
2017, Volume 19, Issue 5
Pages: 505-512

Study of Aqueous and Alcoholic Extract of the Melissa Officinalis Effect on
Candida albicans, Candida glabrata and Candida krusei
Jamileh Bigom Taheri1,2, Maryam Iman3*, Masomeh Mehdipour2, Sedigheh
Bakhtiari2, Fatemeh Namazi4, Milad Teheri Bayan1,2, Neda Zeinali5
1

Preventative Dentistry Research Center, Research Institute of Dental Sciences, School of Dentistry, Shahid Beheshti
University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Department of Oral Medicine, School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Chemical Injuries Research Center, System Biology and Poisonings Institute, Baqiyatallah University of Medical
Sciences, Tehran, Iran
4 Department of Nuclear Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
4 Pharmaceutical Biotechnology Department, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of
Medical Sciences, Isfahan, Iran
Received: 1 November 2016 Accepted: 7 December 2017

Abstract
Background and Aim: Fungal infections, especially candida species, are the most common opportunistic
fungal infections and the treatments with chemical drugs have many side effects. Melissa Officinalis has
antimicrobial effects that has caused it to be considered in many microbial treatments. In this study, it has been
tried to compare this herbal efficacy on Candida Albicans, Candida Glabrata and Candida Krusei.
Methods: Aqueous and ethanol extracts of Melissa Officinalis was obtained by drench method. The diameter
of non- growing zone of Candida Albicans, Candida Glabrata and Candida Krusei was estimated by the micro
dilution method.
Results: The mean diameter of the non-growing zone related to the extracts on Candida Albicans was 17.83
mm (versing 5.75 mm of aqueous extracts) and the mean diameter of the non-growing zone related to aqueous
extracts on Candida Glabrata and Candida Krusei were 15.5 and 13.66 mm respectively (versing 10 and 7mm of
ethanolic extracts).
Conclusion: All extracts had an effect on non- growing fungal zone, however ethanolic extract of Candida
Albicans and aqueous extract of Candida Krusei were more effective rather than the others. Also, there was no
difference between the effect of Aqueous and ethanolic extracts in Candida Glabrata.
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چکیده
زمینه و هدف :عفونت هاي قارچی خصوصا گونه هاي كاندیدا شایعترین عفونت هاي فرصت طلب می باشند و درمان با داروهاي
شیمیایی داراي عوارض بسیاري است .امروزه گیاه بادرنجبویه ) (Melissa Officinalisبه لحاظ دارا بودن خواص ضدمیکروبی مورد توجه
قرار گرفته است .هدف از این بررسی مقایسه اثر بخشی این گیاه بر روي گونه هاي كاندیدا آلبیکنس ،گالبراتا و كروزوئی میباشد.
روشها :در این مطالعه آزمایشگاهی ،عصاره هاي آبی و اتانولی بادرنجبویه با روش خیساندن تهیه شدند .قطر هاله عدم رشد قارچ ها
كاندیدا آلبیکنس ،گالبراتا و كروزوئی با استفاده از روش میکرودایلیشن محاسبه گردید.
یافتهها :میانگین قطر هاله عدم رشد در اثر عصاره الکلی بر روي گونه كاندیدا آلبیکنس  17/83میلی متر (در مقابل  5/75میلی متر
عصاره آبی) و میانگین قطر هاله عدم رشد در اثر عصاره آبی بر روي گونه كاندیدا گالبراتا و كاندیدا كروزوئی به ترتیب  15/5و  10میلی متر
(در مقابل  13/66و  7میلی متر گونه الکلی) بود.

نتیجهگیری :تمامی عصاره ها تاثیري بر ایجاد هاله عدم رشد قارچی داشتند اما درمورد كاندیدا آلبیکنس عصاره الکلی و در مورد كاندیدا
كروزوئی عصاره آبی موثرتر بود و تفاوتی میان تاثیر عصاره آبی و الکلی روي كاندیدا گالبراتا وجود نداشت.
کلیدواژهها :بادرنجبویه ،كاندیدا آلبیکنس ،كاندیدا گالبراتا ،كاندیدا كروزوئی ،عفونت دهان و دندان.
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بررسي اثر ضدقارچي عصاره های آبي و الکلي گیاه بادرنجبویه روی کاندیدا آلبیکنس ،کاندیدا
گالبراتا و کاندیدا کروزویي

اثر ضدقارچی بادرنجبویه بر كاندیدا آلبیکنس ،گالبراتا و كروزویی 507 /

مقدمه

روشها
نوع مطالعه
پژوهش حاضر به روش آزمایشگاهی انجام شد.
سوش استاندارد قارچ
نمونه هاي مورد مطالعه شامل گونه هاي استاندارد (Persian

) Type Culture Collectionكاندیدا آلبیکنس
) ،5027كاندیدا گالبراتا ) (PTCC:5295و كاندیدا كروزویی
(PTCC:

) (PTCC:5297بود كه همگی از كلکسیون سازمان پژوهش
هاي علمی و صنعتی ایران تهیه شدند.
جمع آوری و شناسایي بادرنجبویه
نمونه هاي گیاه بادرنجبویه جمع آوري شده از ناحیه قم كه
توسط هرباریوم دانشگاه شهیدبهشتی تایید شده است.
تهیه عصاره های آبي بادرنجبویه به روش خیساندن
براي این كار از پودر تهیه شده گیاه بادرنجبویه به روش
سوكسیله با استفاده از آب عصاره تهیه شد و در مرحله بعد حالل
حذف شده و سپس خشک شد.
تهیه عصاره های الکلي بادرنجبویه به روش خیساندن
در این روش از یک ظرف دهانه گشاد استفاده گردید.
بادرنجبویه به صورت پودر یا خرد شده داخل ظرف ریخته شده و
به آن اتانول  80درصد و متانول 80اضافه شده تا حدي كه حالل
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نیروهاي نظامی به علت اسکان در آسایشگاه هاي عمومی و
عدم وجود امکانات كافی بهداشتی در معرض خطر ابتال به عفونت
هاي فرصت طلب ،خصوصاً عفونت هاي قارچی هستند .در مطالعه
اي كه در سال  2009بر روي سربازان آمریکایی جنگ افغانستان
و عراق صورت پذیرفت ،نشان داده شد گروهی كه در معرض
عفونت هاي كاندیدایی قرار گرفته بودند با خطر مرگ باالتري
مواجه بودند (1و .)2
حفره دهانی جایگاه میکروارگانیسم هاي متفاوتی می باشد به
طوري كه تاكنون صدها نوع میکروب در دهان افراد شناسایی شده
است ( .)3امروزه ثابت شده كه حفره دهانی حتی می تواند به عنوان
یک جایگاه اولیه براي انتشار میکروارگانیسم ها به سایر نقاط بدن
عمل كرده و باعث ایجاد بیماري در قلب ،ریه و سایر ارگان هاي
بدن شود ( .)4در حفره دهانی ،حدود  300-400گونه مختلف
میکروارگانیسم و از جمله  20گونه كاندیدا میتواند وجود داشته باشد
(.)5
كاندیدیازیس یک بیماري مهم و شایع قارچی مخاط دهان
است كه توسط گونه هاي مختلف كاندیدا ایجاد می شود .برفک
شایع ترین شکل كاندیدیازیس است كه با افزایش رشد و تکثیر
گونه هاي مختلف كاندیدا نظیر كاندیدا آلبیکنس در دهان آغاز می
شود (.)6
اهمیت گونه هاي غیرآلبیکنس در سالهاي اخیر به واسطه بروز
مقاومت نسبی در بعضی از این گونه ها نظیر كاندیدا تروپیکالیس
و كاندیدا گالبراتا نسبت به برخی از داروهاي ضدقارچی زیادتر شده
است (.)7
در این بین بعد از كاندیدا آلبیکنس ،گونه كاندیدا گالبراتا است،
بیشترین عامل بروز عفونت شناخته شده است كه به دلیل دارا بودن
فرم مقاوم به درمان نسبت به بسیاري از تركیبات آزولها خصوصا
فلوكونازول سریعا مقاوم می گردد (.)8
كاندیداكروزئی نیز به عنوان قارچ پاتوژن بیمارستانی در حال
ظهور است كه در درجه اول در افراد مبتال به نقص سیستم ایمنی
و كسانی كه مبتال به سرطان خون می باشند یافت می شود (.)9
براي درمان عفونت كاندیدایی بسته به وسعت ضایعه و وضعیت
بیمار از درمانهاي موضعی یا سیستمیک استفاده می شود .داروي
موضعی كه به عنوان استاندارد استفاده می گردد دهان شویه
نیستاتین می باشد طعم تلخ دهان شویه نیستاتین و مصرف مکرر
به صورت چهار بار در روز و همچنین آماده سازي مکرر در طی
دوره مصرف آن منجر به عدم رضایت بیماران می شود ،از این رو
وجود دهان شویه اي با طعم مناسب و روش مصرف ساده تر و اثر
مناسب ضروري به نظر می رسد (.)10
گیاه بادرنجبویه ( )Melissa Officinalis L.گیاهی است
معطر و علفی چندساله ،خاستگاه اصلی آن شرق مدیترانهاست و در
بعضی از نقاط آذربایجان و جلگه خزر نیز یافت میشود .نام علمی

این گیاه ( )Melissaاز واژهاي یونانی به معناي زنبور گرفته شده
است ( .)11این گیاه از راسته لبگلیها ) (Lamialesو تیره
نعناعیان ) (Lamiaceaesاست .بادرنجبویه در طب سنتی ایران به
عنوان تسکین دهنده ،تب بر ،ضداسپاسم ،ضدتشنج ،معرق،
خوشبوكننده ،بادشکن (ضدنفخ) كاربرد دارد .همچنین از این گیاه
در درمان بی خوابی و اختالالت خواب ،اضطراب ،افسردگی ،بیماري
هاي عصبی ،میگرن ،حالت تموع ،ناراحتی عصبی معده ،كم
اشتمایی ،كولیک (قولنج) ،سرفه ،قاعدگی نامنظم ،دندان درد و
لرزش هاي عصبی استفاده می شود .بادرنجبویه گیاهی است كه از
پوسیدگی دندان جلوگیري می كنند و جهت خوشبو كردن و
ضدعفونی نمودن دهان به كار می رود .از طرفی در متون طب
جدید از اثرات ضدباكتریایی و ضدقارچی این گیاهان سخن به میان
آمده است (.)15-11
كاندیدیازیس یک بیماري مهم و شایع قارچی مخاط دهان
است كه توسط گونه هاي مختلف كاندیدا ایجاد می شود .مطالعاتی
كه در دهه اخیر انجام شده است به وضوح نشان دهنده اثرات
ناخوشایند داروهاي شیمیایی در كنار اثرات مفید آنها می باشد .به
خاطر افزایش مقاومت دارویی نسبت به داروهاي شیمیایی جدید،
مطالعات اخیر توجه بیشتري به استفاده از گیاهان دارویی كرده
است .در این مطالعه از گیاه بادرنجبویه با اثرات ضد پوسیدگی دندان
و خوشبو و ضدعفونی كننده دهان و داراي اثرات ضدباكتریایی و
ضدقارچی شناخته شده استفاده گردید.
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كل پودر را بپوشاند و مقداري نیز روي پودر قرار گیرد و به گیاه
فرصتی داده شد تا سلولها و دیوارهاش نرم شوند و حالل وارد
سلولها شده و مواد موثره داخل آنها حل شود .پس از  4روز
محلول صاف گردید.
تهیه محیط کشت )(Mueller Hinton broth
 2/1گرم پودر محیط كشت مولر هینتون بروث را به  100سی
سی آب مقطر و یا آب بدون یون اضافه كرده و تا حل شدن كامل،
محیط حرارت داده شد .سپس در اتوكالو  121درجه سانتیگراد
بمدت  15دقیقه استریل شد و بعد از سردشدن در چاهک
میکروپلیت و پلیت ها و ظروف مخصوص استریل ریخته شد.
تهیه محیط کشت Mueller Hinton agar
 3/4گرم پودر محیط كشت مولر هینتون آگار را به  100سی
سی آب مقطر و یا آب بدون یون اضافه كرده و تا حل شدن كامل،
محیط حرارت داده شد .پس از اتوكالو و كاهش درجه حرارت در
پلیت ها تقسیم گردید.
تهیه محیط  0/5مک فارلند
ابتدا از اسید سولفوریک  ،%98اسید سولفوریک  %1تهیه
گردید .بدین ترتیب كه  99سی سی آب مقطر ،با  1سی سی اسید
سولفوریک  %98مخلوط كرده (دقت شد كه به علت گرمازا بودن
واكنش 1گرم اسید به آب اضافه گردد) سپس  1/175از پودر باریوم
كلراید را با آب مقطر به حجم  100سی سی رسانده شد ،بدین
ترتیب باریوم كلراید  %1/175تهیه گردید.
سپس  99/5سی سی از اسیدسولفوریک  %1را با  0/5سی سی
باریوم كلراید مخلوط نمودیم و در اثر رسوب باریم سولفات
BaSO4كدورتی در لوله ظاهر گشت ،كه این كدورت همان
استاندارد  0/5مک فارلند بوده و سوسپانسیون میکروبی با این
كدورت حاوي cfu/ml 1/5× 108سلول بود .این مقایسه چشمی
در نور كافی انجام گرفت .سوسپانسیون  0/5مک فارلند در طول
موج  625نانومتر جذب نوري  0/08-0/1داشت (.)16
کشت میکروبي روی محیط های مناسب
ابتددا از كاندیددا هداي تهیده شدده روي محدیط كشدت
مولرهینتون آگدار بده وسدیله آندس اسدتریل كشدت داده شدد و
سدپس پلیدت را بمددت  24سداعت در انکوبداتور  37درجده
انکوبده شدد و بعدد از  24سداعت كلدونی هداي كاندیدداروي
محیط كشت ظاهر شد (.)17
تهیه سوسپانسیون قارچي
براي تهیه سوسپانسیون قارچی از كشت هاي  24ساعته بر
روي محیط مولرهینتون آگار در  37درجه سانتیگراد استفاده شد.
جهت بدست آوردن سوسپانسیون هاي یکنواخت یا همگن با
نسبت یکسان از غلظت هاي قارچی ،از یک معیار كدورت سنجی
به نام استاندارد مک فارلند با درجه  0/5استفاده شد ،كه معادل
 cfu/ml 1/5× 108بود.

تهیه سری های رقت از بادرنجبویه
براي تعیین  MICبراي عصاره هاي الکلی و آبی به طور مجزا
یک سري  9لوله اي براي آزمایش رقت هاي مختلف هر عصاره و
یک لوله به عنوان كنترل مثبت كه حاوي عصاره رقیق شده و
محیط كشت است و كنترل منفی كه شامل سوسپانسون میکروبی
و محیط كشت می باشد قرار دادیم.
غلظت اولیه عصاره حاوي  50میلی گرم بر میلی لیتر است كه
با وارد كردن یک میلی لیتر از عصاره به لوله اول كه حاوي یک
میلی لیتر محیط كشت است غلظت  25میلی گرم بر میلی لیتر به
دست می آید .به این صورت كه براي لوله اول یک میلی لیتر از
عصاره با غلظت  50میلی گرم بر میلی لیتر با یک میلی لیتر محیط
كشت دكستروز براث آگار رقیق سازي و به همین ترتیب یک میلی
لیتر از لوله اول برداشته و به لوله دوم كه حاوي یک میلی لیتر
محیط كشت دكستروز براث آگار می باشد انتقال داده و این كار تا
آخرین لوله انجام می گیرد .از لوله آخر یک میلی لیتر برداشته و
بیرون ریخته شد .با این كار رقت هر لوله نصف رقت لوله قبلی شد.
سپس از همه لوله ها به جز لوله حاوي كنترل مثبت به میزان 50
میکرولیتر سوسپانسیون میکروبی انتقال داده شد .رقت سازي
عصاره ها براي هر سه قارچ مورد مطالعه ما به صورت كامال مجزا
انجام شد .سري لوله هاي آزمایش به مدت  24ساعت در دماي 37
درجه داخل انکوباتور قرار داده شدند .سپس لوله ها از نظر كدورت
ناشی از رشد قارچ بررسی گردیدند .از لوله هایی كه در آنها عدم
رشد قارچ مشاهده شده بود نمونه برداري و به منظور تعیین حداقل
غلظت كشندگی عصاره ها به روش سطحی كشت داده شد .بدین
منظور  150میکرولیتر از لوله هایی كه عدم رشد قارچ را نشان می
دادند بر روي محیط كشت دكستروز براث آگار ریخته و پخش شد.
تمامی پلیت هاي حاوي محیط كشت در داخل انکوباتور قرار
گرفتند و پس از مدت زمان  24ساعت از نظر وجود رشد میکروبی
مورد بررسی و كنترل قرار گرفتند .لوله اي كه حاوي كمترین غلظت
عصاره بود و در پلیت مربوطه عدم رشد قارچ مشاهده گردید به
عنوان  MFCآن عصاره در نظر گرفته شد.
مجاور ساختن سوسپانسیون های قارچي تهیه شده با
رقت های مختلف عصاره
سوسپانسیون قارچی تهیه شده طبق روش استاندارد
میکرودیلوشن مندرج در  CLSIبا نسبت  1به  20با آب مقطر
رقیق شد و سپس از آن  10میکرولیتر از سوسپانسیون قارچی به
چاهک ها اضافه شد و سپس در انکوباتور  37درجه سانتیگراد به
مدت  24ساعت قرار گرفتند .در نهایت از سوسپانسیون قارچی به
میزان  cfu/ml 5× 104در هر چاهک قرار داشت.
بدلیل رنگی بودن عصاره ,كدورت با چشم قابل دیدن نبود،
در نتیجه كدورت یا باید با خواندن ) OD (Optical Densityدر
دستگاه  ELISA Readerقرائت می گردید و یا از هر یک از
چاهک ها به كمک آنس استریل در محیط كشت مولر هینتون
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نتایج
در این مطالعه اثرات ضدقارچی عصاره هاي آبی و الکلی
بادرنجبویه بر روي رشد سه گونه كاندیدا آلبیکنس ،كاندیدا
كروزوئی و كاندیدا گالبراتا با روش میکرودایلوشن براي تعیین
 MICبا  3بار تکرار بررسی شد.
نتایج  MICو  MFCبراي هر یک از عصاره هاي آبی و الکلی

جدول .1-نتایج MICو MICمربوط به عصاره آبی بر 3گونه كاندیدا
حداقل غلظت ضد قارچي (میلي گرم در میلي لیتر)

کاندیدا آلبیکانس
کاندیدا گالبراتا
کاندیدا کروزویي

حداقل غلظت مهار کنندگي (میلي گرم در میلي لیتر)

مقاوم

مقاوم

0/0001

0/001

0/01

0/01

جدول .2-نتایج MICو MFCمربوط به عصاره الکلی بر  3گونه كاندیدا
کاندیدا آلبیکانس
کاندیدا گالبراتا
کاندیدا کروزویي

حداقل غلظت ضد قارچي (میلي گرم در میلي لیتر)

حداقل غلظت مهار کنندگي (میلي گرم در میلي لیتر)

0/0001

0/0001

0/001

0/01

مقاوم

مقاوم

جدول .3-نتایج اثر عصاره هاي آبی و الکلی بادرنجبویه بر گونه كاندیدا آلبیکنس
قطر هاله عدم رشد (بررسی اول)
قطر هاله عدم رشد (بررسی دوم)
قطر هاله عدم رشد (بررسی سوم)
میانگین قطر هاله عدم رشد در 3بار بررسی  ±انحراف معیار

عصاره آبي بادرنجبویه

عصاره الکلي بادرنجبویه

مقدار P

 4/5میلی متر
 6میلی متر
 6/75میلی متر
1/14 ± 5/75میلی متر

 16/5میلی متر
18میلی متر
 19میلی متر
1/25 ± 17/83میلی متر

-
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اگار كشت داده شده و مجددا محیط ها را در  37درجه سانتی گراد
انکوبه نموده و پس از  24ساعت تشکیل یا عدم تشکیل كلونی با
دید مستقیم بررسی شد و با پلیت هاي كنترل مثبت و منفی مقایسه
شد .در این مطالعه از روش دوم استفاده شد.
براي كنترل آزمون ،یک كنترل مثبت و یک كنترل منفی در
نظر گرفته شد ،بدین صورت كه براي كنترل مثبت از محیط كشت
مولرهینتون و كاندیداو براي كنترل منفی از محیط كشت و عصاره
استفاده كردیم.
چاهکی كه داراي حداقل غلظتی از عصاره است كه رشد قارچ
را مهار كرده و لذا تعداد كمی كلونی در آن رشد كرده است را به
ال در
عنوان حداقل غلظت مهاري یا  MICتعریف كردیم و معمو ً
رقت بعدي رشد كامل دیده شد .زمان موثر براي تاثیر حداقل
غلظت عصاره بر رشد  24ساعت است و به همین دلیل زمان 24
ساعت در نظر گرفته شد.
تجزیه و تحلیل آماری داده ها
به منظور تجزیه و تحلیل آماري از نرم افزار (SPSS Inc.,
) Chicago, IL, version 20استفاده گردید ،داده ها به صورت
میانگین±انحراف معیار یا درصد ذكر گردیدند .آزمون هاي آماري
 χ2و  ANOVAاز  /بر روي داده ها انجام شد و  P < 0.05لحاظ
آماري اختالف معنی دار در نظر گرفته شد.

به ترتیب در جدول 1-و جدول 2-آمده است .جدول 1-و جدول-
 2بیانگر حداقل غلظت ضد قارچی و حداقل غلظت مهاركنندگی
عصاره هاي آبی و الکلی عصاره بادرنجبویه بر روي سه گونه
كاندیدا آلبیکنس ،كاندیدا گالبراتا و كاندیدا كروزوئی است كه نشان
می دهد كاندیدا آلبیکنس و كاندیدا كروزوئی به ترتیب نسبت به
عصاره آبی و الکلی مقاومت نشان داده است.
قطر هاله عدم رشد قارچی درمورد گونه كاندیدا آلبیکنس با
تاثیر عصاره آبی بادرنجبویه با سه مرتبه تکرار به ترتیب  6 ،4/5و
 6/75میلی متر و با تاثیر عصاره الکلی بادرنجبویه با سه بار بررسی
به ترتیب  18 ،16/5و  19میلی متر محاسبه شد (جدول)3-
(نمودار.)1-
همان طور كه در جدول  3 -اشاره شده است ،قطر هاله عدم
رشد قارچی درمورد گونه كاندیدا آلبیکنس با استفاده از عصاره الکلی
بادرنجبویه به طور معناداري بیشتر از قطر هاله عدم رشد در استفاده
از عصاره آبی بادرنجبویه است (.)P<0.001
قطر هاله عدم رشد قارچی درمورد گونه كاندیدا گالبراتا با تاثیر
عصاره آبی بادرنجبویه با  3بار بررسی به ترتیب  15/5 ،14و 17
میلی متر و با تاثیر عصاره الکلی بادرنجبویه با  3بار بررسی به
ترتیب  13/5 ،12/5و  15میلی متر محاسبه شد (جدول)4-
(نمودار.)1-
همان طور كه در جدول  4 -اشاره شده است ،قطر هاله عدم
رشد قارچی درمورد گونه كاندیدا گالبراتا در استفاده از عصاره الکلی
و آبی بادرنجبویه تفاوت معناداري وجود ندارد (.)P>0.05
قطر هاله عدم رشد قارچی درمورد گونه كاندیدا كروزوئی با
تاثیر عصاره آبی بادرنجبویه با  3بار بررسی به ترتیب  10 ،9/5و
 10/5میلی متر و با تاثیر عصاره الکلی بادرنجبویه با  3بار بررسی
به ترتیب  7 ،6و  8میلی متر محاسبه شد (جدول ( )5-نمودار.)1-

 / 510بیگمطاهري و همکاران

همان طور كه در جدول  5 -اشاره شده است ،قطر هاله عدم
رشد قارچی درمورد گونه كاندیدا كروزوئی با استفاده از عصاره آبی
بادرنجبویه به طور معناداري بیشتر از قطر هاله عدم رشد در استفاده
از عصاره الکلی بادرنجبویه است (.)P<0.05
در مجموع نتایج بدست آمده بیانگر این مطلب است كه اثر

عصاره الکلی بادرنجبویه بر روي قطر هاله عدم رشد گونه كاندیدا
آلبیکنس نسبت به نوع آبی آن به طور معناداري بیشتر است
( ،)P<0.001درصورتی كه درمورد كاندیدا كروزوئی ،عصاره آبی
نسبت به عصاره الکلی در افزایش قطر هاله عدم رشد موثرتر بود
(.)P=0.01

قطر هاله عدم رشد (بررسی اول)
قطر هاله عدم رشد (بررسی دوم)
قطر هاله عدم رشد (بررسی سوم)
میانگین قطر هاله عدم رشد در 3بار بررسی  ±انحراف معیار

عصاره آبي بادرنجبویه

عصاره الکلي بادرنجبویه

مقدار P

 14میلی متر
 15/5میلی متر
 17میلی متر
1/5 ± 15/5میلی متر

 12/5میلی متر
 13/5میلی متر
 15میلی متر
1/25 ± 13/66میلی متر

P>0.05

جدول .5-نتایج اثر عصاره هاي آبی و الکلی بادرنجبویه بر گونه كاندیدا كروزوئی
قطر هاله عدم رشد (بررسی اول)
قطر هاله عدم رشد (بررسی دوم)
قطر هاله عدم رشد (بررسی سوم)
میانگین قطر هاله عدم رشد در 3بار بررسی  ±انحراف معیار

عصاره آبي بادرنجبویه

عصاره الکلي بادرنجبویه

مقدار P

 9/5میلی متر
 10میلی متر
 10/5میلی متر
 0/5 ± 10میلی متر

 6میلی متر
 7میلی متر
 8میلی متر
1 ± 7میلی متر

P=0.01

Aqueous Extract
Alcoholic Extract

Candida Krusei.

Candida
Glabrata

قطر هاله عدم رشد

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Candida
Albicans

نمودار .1-تاثیر عصاره هاي آب و الکلی بادرنجبویه بر قطر هاله عدم رشد قارچی در سه گونه كاندیدا آلبیکنس ،كاندیدا گالبراتا و كاندیدا كروزوئی

بحث
نیروهاي نظامی به علت اسکان در آسایشگاه هاي عمومی و
عدم وجود امکانات كافی بهداشتی در معرض خطر ابتال به عفونت
هاي فرصت طلب ،خصوصاً عفونت هاي قارچی هستند .در مطالعه
اي كه در سال  2009بر روي سربازان آمریکایی جنگ افغانستان
و عراق صورت پذیرفت ،نشان داده شد گروهی كه در معرض
عفونت هاي كاندیدایی قرار گرفته بودند با خطر مرگ باالتري
مواجه بودند ( .)1،2با توجه به این مطالب لزوم مطالعه بیشتر بر
روي درمان هاي ضد قارچی ضروري به نظر می رسد.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد كه عصاره الکلی
بادرنجبویه نسبت به نوع آبی آن اثر بیشتري بر روي قطر هاله عدم
رشد گونه كاندیدا آلبیکنس دارد ( ،)P<0.001در مورد كاندیدا
گالبراتا اثرات عصاره آبی و الکلی تقریبا مشابه بودند و تفاوت معنی
مجله طب نظامي

دوره  ،19شماره  ،5آذر و دی 1396

دار مشاهده نشد ( .)P=0.18درمورد كاندیدا كروزوئی ،عصاره آبی
نسبت به عصاره الکلی در افزایش قطر هاله عدم رشد موثرتر بود
(.)P=0.01
در مطالعه نائینی و همکارانش برخالف نتایج مطالعه حاضر،
مشخص گردید كه هیچ گونه مهار رشدي توسط عصارهي آبی
بادرنجبویه بعد از  48ساعت بر روي كاندیدا آلبیکنس ایجاد نشده
است ( .)18همچنین در مطالعه ارژنگ و همکارانش نیز نتایج حاكی
از آن بود كه با روشهاي دیسک دیفیوژن و رقتسازي در محیط
كشت مایع ،اسانس اندام هوایی گیاه با غلظت  20میکروگرم بر
میلی لیتر توانایی ایجاد هاله عدم رشد گونه قارچی كاندیدا آلبیکنس
را ندارد ( .)11ممکن است این تفاوت به سبب نحوه عصاره گیري
یا روش سنجش اثر ضدكاندیدا آلبیکنسی باشد .در مطالعه نائینی
روش عصاره گیري تقطیر با آب و جوشیدن و در مطالعه ما روش
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جدول .4-نتایج اثر عصاره هاي آبی و الکلی بادرنجبویه بر گونه كاندیدا گالبراتا
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نتیجهگیری
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد عصاره هاي آبی و الکلی
بادرنجبویه بر تمامی گونه هاي بررسی شده در این مطالعه یعنی
كاندیدا آلبیکنس ،كاندیدا كروزوئی و كاندیدا گالبراتا اثر ضدقارچی
دارد .عصاره الکلی بادرنجبویه نسبت به نوع آبی آن اثر بیشتري بر
روي قطر هاله عدم رشد گونه كاندیدا آلبیکنس دارد ،در مورد
كاندیدا گالبراتا اثرات عصاره آبی و الکلی تفاوت معنی داري
نداشت .درمورد كاندیدا كروزوئی ،عصاره آبی نسبت به عصاره
الکلی در افزایش قطر هاله عدم رشد موثرتر بود.
تشکر و قدرداني :این مقاله برگرفته از طرح تصویب شده در
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.
بدین وسیله تشکر و قدردانی از مركز تحقیقات دندانپزشکی
پیشگیري ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی عمل می آید.
تضاد منافع :بدینوسیله نویسندگان تصریح می نمایند كه
هیچ گونه تضاد منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
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عصاره گیري خیساندن بود .همچنین در این مطالعه از روش
میکرودایلیشن و در مطالعه نائینی از روش چاهک گذاري براي
سنجش اثر ضد كاندیدایی استفاده گردید (.)18
نتایج مطالعه عبدالهی با هدف مقایسه تاثیرات عصاره آبی و
اتانولی بذر گیاه بادرنجبویه بر مهار رشد سوش استاندارد قارچ
كاندیدا آلبیکنس نشان داد كه عصاره آبی اثر مهاري نداشته در
حالی كه عصاره اتانولی به طور كامل قارچ كاندیدا آلبیکنس را مهار
كرد و قطر هاله عدم رشد بین  14تا  18میلی متر بود كه با نتایج
مطالعه ما همخوانی دارد .در مطالعه عبدالهی همانند مطالعه ما از
روش خیساندن براي عصاره گیري استفاده شده است (.)19
همچنین نتایج مطالعه ما تاحدودي با مطالعه  Abdellatifو
همکارانش در در الجزایر هم راستا است كه نشان داد ،روغن برگ
گیاه بادرنجبویه اثر آنتی میکروبیال بر روي میکروارگانیسم هاي
استافیلوكوكوس اورئوس ،اشریشیا كلی ،سودوموناس آئروژینوزا،
كلبسیال پنومونیه و سالمونال انتریکا و قارچ هاي كاندیدا آلبیکانس
و فوزاریوم اكسیسپوروم دارد .البته در مطالعه مذكور از روغن برگ
گیاه بادرنجبویه استفاده شده است (.)12
به طور كلی مطالعات اندكی در مورد تاثیر ضد قارچی گیاه
بادرنجبویه وجود دارد و برخی از این مطالعات محدود نیز حاكی از
اثرات ضدقارچی گیاه می باشد .ساعتچی و همکارانش تاثیر ضد
قارچی و آنتی اكسیدانی عصاره اتانولی بادرنجبویه را ارزیابی نمودند.
به طوركلی عصاره مورد آزمایش فعالیت ضد قارچی باالیی را نشان
داد و نتایج به دست آمده در مطالعه ساعتچی نشان داد كه در مورد
گونه هاي قارچی تریکوتسیوم و ژئوتریکوم بادرنجبویه اثر
ضدقارچی قابل قبولی دارد .در مورد گونه آسپرژیلوس بادرنجبویه
داراي باالترین فعالیت ضد قارچی بود .در مورد گونه بایسوكالمیس
و الترناریا بادرنجبویه فعا لیت ضد قارچی خوبی رانشان داد و
مشخص شد كه خصوصیت ضد قارچی ناشی از غلظت باالي
كاریوفیلن و كاریوفیلن اكسید است .كه به مقدار فراوان در عصاره
گیاهی مورد آزمایش وجود دارد .تركیبات شیمیایی عصاره از قبیل
هیدروكربن هاي منوترپن اثر حفاظتی قابل مشاهده دارد ( .)20در
سالهاي اخیر محققان مونو و سسکوئس ترپنوئید را به عنوان
تركیبات اصلی عصاره بیان كرده اند كه در طبیعت به صورت
تركیبات فنولیک هستند .به نظر میرسد فرض كردن اینکه تركیبات
فنولیک داراي فعالیت ضد میکروبی باشند طبیعی باشد (.)21
بیشتر مطالعات روي اثر تركیبات فنولیک روي غشا تمركز
كرده اند .در واقع فنولیک ها نه تنها می توانند به دیواره سلول و
غشا سلول حمله كنند و روي نفوذ پذیري و آزاد سازي اجزاي داخلی
سلول اثر بگذارند بلکه در عملکرد غشا نیز تاثیر می گذارند و به
این ترتیب سبب ممانعت از رشد قارچ می گردند (.)22
در مطالعه حاضر اگرچه تفاوت معناداري میان عصاره آبی و
عصاره الکلی در تاثیر بر قطر هاله عدم رشد گونه كاندیدا گالبراتا

مشاهده نشد اما قطر هاله عدم رشد تحت تاثیر این دو عصاره (قطر
هاله عدم رشد تحت تاثیر عصاره الکلی 13/66 :و تحت تاثیر عصاره
آبی 15/5 :میلی متر) قابل توجه بود.
كاندیدا گالبراتا سال هاي زیادي یک ساپروفیت نسبت ًا
غیرپاتوژن فلور طبیعی افراد سالم و مطمئناً غیر مرتبط با عفونت
جدي در انسان در نظر گرفته شد .به هر صورت به دنبال مصرف
زیاد و گسترده داروهاي تضعیف كننده سیستم ایمنی به همراه
درمان با آنتی بیوتیک هاي وسیع الطیف شمار عفونت هاي
سیستمیک و مخاطی ایجاد شده توسط كاندیدا گالبراتا به طور
بارزي افزایش یافته است ( .)23تحقیقات متعددي مقاومت ضد
قارچی كاندیدا گالبراتا را شایع دانسته و رابطه بین درمان ضد
قارچی مناسب زود هنگام (مشاوره با متخصص عفونی) و میزان
مرگ و میر در گروه بیماران كانسري دچار فونژیمی كاندیدا گالبراتا
را بررسی كردند و نتیجه گیري كردند كه در بیماران سرطانی با
فونژیمی كاندیدا گالبراتا ي داراي مقاومت ضد قارچی باال ،شروع
زود هنگام درمان مناسب (مشاوره با متخصص عفونی) با افزایش
طول عمر بیماران همراه بوده است ( Pfaller .)24و همکاران
حساسیت كاندیدا گالبراتا ي نواحی مختلف جهان را نسبت به ضد
قارچ ها متفاوت یافتند ()25
از محدویت هاي مطالعه حاضر می توان به این نکته اشاره
كرد كه عصاره هاي تهیه شده تنها براساس نتایج غلظت بدست
آمده از  GCبر اساس یکی از تركیبات كه باالترین غلظت را دارد
یکسان سازي می گردد كه داراي بیشترین اثر درمانی است ،غلظت
سایر مواد با اثرات كمتر در نظر گرفته نمی شود.
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