071

مجله تحقيق در علوم دندانپزشكي /دوره هشتم /شماره چهارم /زمستان  /0931پياپي 91

مقایسه تاثیر عصاره گیاهی آویشن ،میخک و دارچین با نیستاتین بر میزان مهار کاندیدا آلبیکانس
(مطالعه آزمایشگاهی)
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 -1استادیار بخش بیماریهای دهان  ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
-2دستیار بخش بیماریهای دهان  ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 -3مربی گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی,دانشکده پزشکی ,دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

خالصه:
سابقه و هـدف :به دنبال پيشرفت علم و توجه بيشتر به مسائل سالمت ،استفاده از داروها افزایش یافته است .با توجه به عوارض
جانبي ،قيمت باال و مراحل پيچيدهی توليد داروهای شيميایي ،استفاده از گياهان دارویي مورد توجه قرار گرفته است .با توجه به شيوع
کاندیدا آلبيكانس در محيط دهان ،مطالعه حاضر با هدف ارزیابي اثر ضد قارچي  9گياه آویشن ،ميخک و دارچين با نيستاتين در محيط
آزمایشگاهي انجام شد.
مواد و روشها :دراین مطالعه تجربي اثرات ضد قارچي سه گياه دارویي روی کاندیدا آلبيكانس سنجيده شد .گياهان مورد نظر آویشن،

یافتهها : :ميزان مهار کاندیدا در گروه نيستاتين برابر ( )94/3± 1/82و در گروه عصاره گياهي دارچين برابر( )90/9 ±1/84و عصاره
ميخک برابر( )47/2 ±1/84و باالخره در آویشن برابر ( )09±1/84بود)P>1/111( .
نتیجه گیری :آویشن ،ميخک و دارچين تاثيرات ضد قارچي روی کاندیدا آلبيكانس را دارند.
کلید واژه ها :ضد قارچي ،آویشن ،ميخک ،دارچين ،عصاره گياهي ،نيستاتين
وصول مقاله31/3/1 :

اصالح نهایي31/7/40 :

پذیرش مقاله31/8/8 :

موضعي و سيستميک شایع است و دهان شویهها بطور معمول

مقدمه:

برای کاهش ميكروارگانيسمهای حفره دهان استفاده ميشوند.

دهنده اثرات ناخوشایند داروهای شيميایي در کنار اثرات مفيد

جانبي مخصوص به خود دارند )4(.بنابراین کشف گياهان دارویي

آنها ميباشد .به خاطر افزایش مقاومت دارویي نسبت به

که تاثيرات ضد ميكروبي داشته باشند برای کاهش عوارض

داروهای شيميایي جدید ،مطالعات اخير توجه بيشتری به

جانبي و کم کردن اثرات سمي روی بافت و همچنين از لحاظ

استفاده از گياهان دارویي کرده است .بيشتر مطالعات گذشته

اقتصادی بسيار مقرون به صرفه است .در این مطالعه اثرضد

در مورد پاتوژنهای ویژهای که سيستم پوست ،تنفسي و

قارچي سه گياه روی کاندیدا آلبيكانس که فرصت طلبترین

گوارشي و ادراری را درگير ميکند صورت گرفته است و

ميكروارگانيسم در حفره دهان است با نيستاتين که یک داروی

مطالعات کمي درمورد پاتوژنهای مخاط دهان انجام گرفته

ضد قارچي است مقایسه مي شود .در مطالعات گذشته ،تاثيرات

است.
#

()0

در رشته دندانپزشكي استفاده از مواد ضد ميكروبي

نویسنده مسئول مكاتبات :دکتر معصومه شيرازیي استادیار بخش بيماریهای دهان  ،دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي زاهدان تلفن همراه  13939819703:تلفن1120 4220842 :
پست الكترونيكي mshirzaey@yahoo.com:

] [ DOR: 20.1001.1.20084676.1390.8.4.3.8

مطالعاتي که در دهه اخير انجام شده است به وضوح نشان

این دهان شویههای شيميایي همچون کلرهگزیدین عوارض
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دارچين و ميخک بودند  .این گياهان بر حسب استفادههای دارویي قدیمي و مطالعات گذشتهای که انجام شده بود انتخاب شدند.
کاندیدا آلبيكانس در محيط Sabuard Agarحاوی کلرامفنيكل،کشت داده شد .سه سری  01تایي از عصاره گياهان مورد نظر و یک
سری  01تایي از دیسک آغشته به نيستاتين آماده شد .داخل هر پليت 0 ،دیسک عصاره گياهي 0،دیسک نيستاتين به عنوان کنترل
مثبت و یک دیسک متانول و  0دیسک خالي به عنوان کنترل منفي گذاشته شد .بعد از  42ساعت ،ميزان قطر هاله عدم رشد هر
عصاره گياهي با ميزان قطر هاله عدم رشد کنترل مثبت با آناليز  ANOVAمقایسه شد.
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ضد ميكروبي برخي عصارههای گياهي با روشهای مختلف

درجه سانتيگراد به مدت  28ساعت برای تهيه غلظت  4/1ميلي

مورد بررسي قرار گرفته است که در بعضي از آنها فعاليت ضد

گرم بر ميلي ليترگذاشته شد .سپس  11دیسک خالي را داخل

ميكروبي چندین عصاره گياهي متفاوت به روش آزمایشگاهي

بشر ریخته و درب آن را بسته و بوسيله اتوکالو استریل شدند.

عليه چند باکتری محدود دهاني ارزیابي شده است.

()9-1

در شرایط استریل ،هر 01دیسک در محفظهی شيشهای حاوی

برای مثال مطالعه  Ahmadو همكاران تاثير  21گياه هندی

یكي از انواع عصاره متانول گياهي قرار داده و روی آن پوشيده

بر پاتوژنهای انساني مقاوم به داروهای مختلف بررسي شد .در

شد .ضمناً  01دیسک هم داخل متانول گذاشته شد .بعد از 0

این مطالعه 21گياه اثر ضد ميكروبي عليه یک یا چند باکتری و

ساعت دیسکهای اشباع شده در شرایط استریل بوسيله انبر

 42گياه فعاليت ضد قارچي عليه کاندیدا را نشان دادند.

()1

برداشته و در انكوباتور  21درجه سانتيگراد به مدت  41دقيقه

با مرور مطالعات گذشته ،به وضوح مشخص مي شود که

خشک گردید .در این آزمایش ،روش انتشار دیسک کاغذی

مطالعات بسيار کمي در باره تاثيرات ضد ميكروبي عصاره

استاندارد که بوسيلهی  Ahmadو همكاران ارائه شده برای
()1

گياهي روی پاتوژنهای دهاني انجام شده است .بخاطر عوارض

ارزیابي فعاليت ضد قارچي استفاده شده است.

جانبي کم داروهای گياهي این مطالعه با هدف ارزیابي اثر ضد

بدین صورت که ابتدا سوسپانسيوني از کاندیدا در سرم

قارچي سه گياه آویشن ،ميخک و دارچين با نيستاتين در

فيزیولوژی استریل تهيه کردیم .به نحوی که کدورت حاصله

آزمایشگاه دانشكده دندانپزشكي زاهدان در سال 0931روی

معادل لوله  1/1واحد مک فارلند شد و سپس با استفاده از یک

فرصت طلبترین پاتوژن حفره دهان یعني کاندیدا آلبيكانس

سواپ استریل از سوسپانسيون مربوطه برداشته و در تمامي

انجام گرفت.

سطح یک پليت محتوی محيط سابرد گسترش داده و سپس
داخل هر پليت ،یک دیسک عصاره گياهي 0 ،دیسک نيستاتين

در این مطالعه تجربي ،سوش استاندارد کاندیدا آلبيكانس

دیسک خالي بعنوان کنترل منفي استفاده شد .دیسکها به

شماره  Timm2640در محيط )sabuard dextor Agar( s.c

فاصله  01ميليمتر از لبه پليت و  42ميليمتر از مرکز دیسک

حاوی کلرامفنيكل ،کشت داده شد .بعد از مطالعه مقاالت و

بعدی گذاشته شد .تمام پليتها در انكوباتور 97درجه سانتيگراد

بازنگری روی دادههای سنتي 9 ،مورد از عصاره گياهاني که

به مدت  42ساعت قرار داده شد .هيچ هالهی عدم رشدی

بيشترین خاصيت درماني روی بيشتر پاتوژنهای دهان نشان

اطراف دیسک کنترل منفي دیده نشد و برای هر گياه این تست

داده بودند انتخاب شدند.

 01بار انجام شد .منطقه مهار هر تست گياهي عليه کاندیدا با

گياهان مورد بررسي دراین آزمایش عبارت بودند از ميخک،

نيستاتين بوسيله  ANOVAمقایسه شد.
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مواد و روشها:

 011واحدی به عنوان کنترل مثبت و یک دیسک متانول و یک

آویشن شيرازی و دارچين 91 .گرم از پودر هر گياه در 011

ميلي ليتر متانول خالص حل شد و محلول به مدت  28ساعت

تحقيق روی تعداد  21نمونه و در هر گروه  01نمونه انجام

روی شيكر (همزن ) گذاشته شد ،سپس هر عصاره از کاغذ

گرفت .ميزان هالهی عدم رشد بر حسب گروههای مورد مطالعه

فيلتراسيون  whatmanشماره یک ساخت انگلستان گذرانده

در جدول ( ) 0ارائه شده است و نشان مي دهد که بيشترین

شد .وزن عصارهها پس از فيلتراسيون در بازهی 43/38 ± 1/10

تاثير را نيستاتين به ميزان ( )94/3 ±1/82و بعد دارچين و در

گرم بود .در مرحله بعد محلول فيلتراسيون در انكوباتور 97

مرحله بعدی ميخک و باالخره کمترین خاصيت عدم رشد
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یافتهها:
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مربوط به عصاره ی آویشن به ميزان( )09 ± 1/84بود .آزمون
 ANOVAنشان داد که تفاوت در مهار کاندیدا از لحاظ
آماری معنيدار بود)P> 1/110( .
جدول  – 1میزان هالهی عدم رشد بر حسب عصارههای گیاهی و
نیستاتین
گروهها

میزان هالهی

فاصله اطمینان

عدم رشد در نمونه

59درصد

نیستاتین

94/3 ±1/82

 94تا 94/4

دارچین

90/9 ± 1/84

 91/7تا 90/3

میخک

47/2 ±1/84

 43/8تا 48

آویشن

09 ±1/84

 04/2تا 09/3

شکل  -1مقایسه هالهی عدم رشد آویشن )فلش بنفش )با
نیستاتین (فلش قرمز)

یک رابطه مستقيم بين قطر هالهی عدم رشد و فعاليت ضد
قارچي عصارههای گياهي وجود داشت .هيچ هالهی عدم رشدی
اطراف دیسک بالنک و دیسک متانول که بعنوان کنترل منفي
وجود داشت دیده نشد .شكل ( 0تا )9
ميزان هالهی عدم رشد ميخک ( )47/21± 1/849از نيستاتين
به مقایسهی ميزان هاله عدم رشد بين آویشن و نيستاتين
تفاوت معنيداری دیده شد.

شکل  -2مقایسه هالهی عدم رشد میخک( فلش آبی )با
نیستاتین (فلش قرمز)

نیستاتین (فلش قرمز)
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شکل  -3مقایسه هالهی عدم رشد دارچین(فلش سبز) با
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( )94/31± 1/829کمتر بود و در آخر با انجام آزمون Tمربوط
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بحث:

در مطالعه  ،Mathewاثر ضدقارچي گياهي آویشن در مقابل

طبق یافته های بدست آمده از مطالعه حاضر ،سه گياه آویشن،

قارچ ميكوزیس بررسي شده است که این قارچ را از واژن زنان

ميخک و دارچين اثر ضد قارچي خود را نشان دادند که این امر

آلوده تهيه کرده بودند .ولي مطالعه ما روی شایعترین پاتوژن

در رابطه با ميخک مشابه مطالعات  Xiaو  Wangبود .با این

دهان انجام شده است .اما این مطالعه ميتواند نشانگر اثرات ضد

تفاوت که در مطالعه آن ها اثر ضدقارچي ميخک با دارویي مثل
آمفوتریپسين  Bسنجيده شده بود.

()3،7

قارچي وسيع تر آویش باشد.

()02

در مطالعه آزمایشگاهي که به وسيله  Omranو همكاران به

 Mauو همكاران اثر ضدقارچي چندین گياه چيني را مورد

روش  Micro dilutionروی گياهان آویشن ،پونه و ليمو

بررسي قرار دادند که در آن بين اثر ضدقارچي دارچين عليه

انجام گرفته بود مانند مطالعه ما آویشن اثر ضد قارچي خوبي

ميكرو ارگانيسم هایي مانند  Sachromycessو کاندیدا در

نشان داد .با این تفاوت که با آمفوتریپسين  Bمقایسه شده
()01

در مطالعهی باليني که به وسيلهی  Emtenanروی

محيط آزمایشگاهي دیده شد که مشابه مطالعه ما ميباشد با

بود.

این تفاوت که در مطالعه آن ها اثر ضدقارچي دارچين با دارویي

حيوانات انجام شد اثر ضد قارچي آویشن در کنار گياهان دیگر

مثل کلرهگزیدین مقایسه شده بود.

()8

مانند رز ماری ،البته به مقدار کمتر از مطالعه ما دیده شد.

()03

سایر مطالعات نيز اثر ضد قارچي دارچين را تائيد نمودهاند .اما
تفاوت معني داری بين خاصيت ضد قارچي دارچين با نيستاتين

نتیجه گیری:

گزارش نكردند که برخالف مطالعه ما ميباشد و شاید به علت

با توجه به اینكه کاندیدا به عنوان یک عامل عفوني فرصت

تفاوت در روش اجرای کار است.

()3،01

طلب دهان مطرح است و به دليل افزایش مقاومت دارویي که

فعاليت ضد قارچي قوی روغن ميخک در محيط آزمایشگاه عليه

بيشتری به استفاده از گياهان دارویي شده است و به نظر

قارچهای متفاوت مانند کاندیدا آلبيكانس دیده شد .نتيجهی

ميرسد که دارچين و ميخک و آویشن اثر ضد قارچي مناسبي

بدست آمده شبيه نتيجهای بود که از مطالعه ما بدست آمد.

()00

 Suhrو همكاران در مطالعهای مشابه اثرات ضد قارچي
ميخک و دارچين را تائيد نمودند.

()04

در مطالعهای که بوسيله  Hammerو همكاران انجام شد
فعاليت ضد ميكروبي  14عصاره گياهي بررسي شد و در این
مطالعه حداقل اثر ضد قارچي ،مربوط به آویشن بود که مشابه

نسبت به نيستاتين نشان دادند .انجام مطالعات باليني در این
زمينه پيشنهاد ميگردد.
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در مطالعهای که بوسيله  Ahmadو همكاران انجام شد،

در داروهای ضد قارچي شيميایي به وجود آمده است ،توجه

نتيجه ما بود .با این تفاوت که این مطالعه به روش Micro
 dilutionو روی روغنهای گياهي بدست آمده انجام شده
] [ DOR: 20.1001.1.20084676.1390.8.4.3.8

بود.

()09
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