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  ه:خالص

است. با توجه به عوارض  افتهی شیبه مسائل سالمت، استفاده از داروها افزا شتريعلم و توجه ب شرفتيبه دنبال پ ف:سابقه و هـد

 وعيه به شمورد توجه قرار گرفته است. با توج یيدارو اهانياستفاده از گ ،یيايميش یداروها ديتول ی دهيچيباال و مراحل پ متي، قيجانب

 طيدر مح نيستاتيبا ن نيدارچ و خکيم، شنیآو اهيگ 9 ياثر ضد قارچ يابیمطالعه حاضر با هدف ارز ،انده طيدر مح سانكيآلب دایکاند

 انجام شد.  يشگاهیآزما

 ،شنیرد نظر آومو اهانيشد. گ دهيسنج كانسيآلب دایکاند یرو یيدارو اهيسه گ ياثرات ضد قارچ يمطالعه تجرب نیدراها:  مواد و روش

که انجام شده بود انتخاب شدند.   یا و مطالعات گذشته يمیقد یيدارو یها بر حسب استفاده اهانيگ نیبودند . ا خکيو م نيدارچ

 کیمورد نظر و  اهانياز عصاره گ یيتا 01 یسه سر ،کشت داده شد.كليکلرامفن یحاو Agar Sabuard طيدر مح كانسيآلب دایکاند

به عنوان کنترل  نيستاتين سکید 0،ياهيعصاره گ سکید 0 ت،يآماده شد. داخل هر پل نيستاتيآغشته به ن سکیداز  یيتا 01 یسر

قطر هاله عدم رشد هر  زانيساعت، م 42 از بعدگذاشته شد.  يبه عنوان کنترل منف يخال سکید 0متانول و  سکید کیمثبت و 

 شد. سهیمقا ANOVA زيا آنالقطر هاله عدم رشد کنترل مثبت ب زانيبا م ياهيعصاره گ

( و عصاره 9/90 ±84/1(  و در گروه عصاره گياهي دارچين برابر)3/94± 82/1ميزان مهار کاندیدا در گروه نيستاتين برابر ): ها:  یافته

 (P<111/1( بود. )09±84/1)( و باالخره در آویشن برابر 2/47 ±84/1ميخک برابر)

 ا دارند. ر كانسيآلب دایکاند یرو يضد قارچ راتيثات نيو دارچ خکيم شن،یآونتیجه گیری: 

  نيستاتين ،ياهيعصاره گ، نيدارچ ،خکيم ،شنیآو ،يضد قارچکلید واژه ها: 

 

 8/8/31پذیرش مقاله:    40/7/31 اصالح نهایي: 1/3/31 وصول مقاله:
 

 

 :مقدمه

 انجام شده است به وضوح نشان ريکه در دهه اخ يمطالعات

 ديدر کنار اثرات مف یيايميش یداروها ندیشادهنده اثرات ناخو

نسبت به  یيمقاومت دارو شیباشد. به خاطر افزا يآنها م

به  یشتريجدید، مطالعات اخير توجه ب یيايميش یداروها

مطالعات گذشته  شتريب کرده است. یيدارو اهانياستفاده از گ

و  يتنفس پوست، ستميکه س یا ژهیو یها در مورد پاتوژن

کند صورت گرفته است و  يم ريرا درگ یادرارو  يگوارش

مخاط دهان انجام گرفته  یدرمورد پاتوژنها يمطالعات کم

(0).است
 يكروبياستفاده از مواد ضد م يدر رشته دندانپزشك 

ها  بطور معمول  هیاست و دهان شو عیشا کيستميو س يموضع

د. نشو يحفره دهان استفاده م یها سميكروارگانيکاهش م یبرا

عوارض  نیدیهمچون کلرهگز یيايميش یها هیدهان شو نیا

 یيدارو اهانيکشف گ نیبنابرا (4).دنمخصوص به خود دار يجانب

کاهش عوارض  ید برانداشته باش يكروبيضد م راتيکه تاث

از لحاظ  نيبافت و همچن یرو يو کم کردن اثرات سم يجانب

مطالعه اثرضد  نیدر ا مقرون به صرفه است. اريبس یاقتصاد

 نیتر که فرصت طلب كانسيآلب دایکاند یرو اهيسه گ يقارچ

 یدارویک که  نيستاتيدر حفره دهان است با ن سميكروارگانيم

 راتيتاث ،در مطالعات گذشته شود. يم سهیاست مقا يضد قارچ
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مختلف  یها با روش ياهيگ یها برخي عصاره يكروبيضد م

ضد  تيعالاز آنها ف يمورد بررسي قرار گرفته است که در بعض

 يشگاهیمتفاوت به روش آزما ياهيعصاره گ نیچند يكروبيم

  (9-1).تشده اس يابیارز يمحدود دهان یچند باکتر هيعل

 یهند  اهيگ 21و همكاران تاثير   Ahmad مطالعه برای مثال

در . مختلف بررسي شد یمقاوم به داروها يانسان یبر پاتوژنها

و  یچند باکتر ای کی هيعل يكروبياثر ضد م اهيگ 21این مطالعه

 (1).را نشان دادند دایکاند هيعل يضد قارچ تيفعال اهيگ 42

که  شود يبا مرور مطالعات گذشته، به وضوح مشخص م 

عصاره  يكروبيضد م راتيدر باره تاث يکم اريمطالعات بس

بخاطر عوارض  انجام شده است.  يدهان یپاتوژنها یرو ياهيگ

اثر ضد   يابیمطالعه با هدف ارز نیا ياهيگ یکم داروها يجانب

 رد نيستاتيبا ن نيدارچ و خکيم، شنیآو اهيسه گ يقارچ

 یرو0931زاهدان در سال  يدانشكده دندانپزشك شگاهیآزما

  كانسيآلب دایکاند يعنیپاتوژن حفره دهان  نیتر فرصت طلب

 انجام گرفت.

 

 ها: مواد و روش

نس اآلبيك، سوش استاندارد کاندیدا تجربي در این مطالعه

 s.c  (sabuard dextor Agar)در محيط Timm2640 شماره 

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

از عصاره گياهاني که مورد  9  ،های سنتي بازنگری روی داده

های دهان نشان  خاصيت درماني روی بيشتر پاتوژن ینبيشتر

 داده بودند انتخاب شدند.

 ،از ميخک بودند عبارت دراین آزمایش ررسيب گياهان مورد

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

 

 

ساعت  28مدت ه ميلي ليتر متانول خالص حل شد و محلول ب

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

ساخت انگلستان گذرانده  یک شماره whatman فيلتراسيون 

 38/43 ± 10/1 ی بازه ها پس از فيلتراسيون در صارهوزن ع .شد

 97مرحله بعد محلول فيلتراسيون در انكوباتور  گرم بود. در

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

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

. نداستریل شد اتوکالو بشر ریخته و درب آن را بسته و بوسيله

ای حاوی  شيشه ی دیسک در محفظه 01هر در شرایط استریل،

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

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

های اشباع شده در شرایط استریل بوسيله انبر  ساعت دیسک

دقيقه  41مدت ه درجه سانتيگراد ب  21ور  برداشته و در انكوبات

روش انتشار دیسک کاغذی  ،در این آزمایش خشک گردید.

و همكاران  ارائه شده  برای   Ahmadی  استاندارد که بوسيله

 (1) ارزیابي فعاليت ضد قارچي استفاده شده است.

بدین صورت که ابتدا سوسپانسيوني از کاندیدا در سرم  

به نحوی که کدورت حاصله  .کردیمهيه فيزیولوژی استریل ت

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

سواپ استریل از سوسپانسيون مربوطه برداشته و در تمامي 

سطح یک پليت محتوی محيط سابرد گسترش داده و سپس 

دیسک نيستاتين  0 یک دیسک عصاره گياهي، داخل هر پليت،

ن کنترل مثبت و یک دیسک متانول و یک واحدی به عنوا 011

ها به  دیسک خالي بعنوان کنترل منفي استفاده شد. دیسک

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

درجه سانتيگراد   97ها در انكوباتور بعدی گذاشته شد. تمام پليت

عدم رشدی  ی ساعت قرار داده شد. هيچ هاله 42به مدت 

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

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

 مقایسه شد.  ANOVAنيستاتين بوسيله 
 

 

 ها: یافته

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

عه های مورد مطال عدم رشد بر حسب گروه ی گرفت. ميزان هاله

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

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

مرحله بعدی ميخک و باالخره کمترین خاصيت عدم رشد 
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آزمون  ( بود.09 ± 84/1آویشن به ميزان) ی مربوط به عصاره

ANOVA لحاظ مهار کاندیدا از  در نشان داد که تفاوت

 ( P< 110/1دار بود. ) آماری معني

 

های گیاهی و  عدم رشد بر حسب عصاره ی میزان  هاله  – 1جدول 

 نیستاتین 
 

 ها گروه
 ی میزان هاله

 عدم رشد در نمونه

 فاصله اطمینان

 درصد59

 4/94تا  94 3/94 ±82/1 نیستاتین

 3/90تا   7/91 9/90 ± 84/1 دارچین

 48تا  8/43 2/47 ±84/1 میخک

 3/09تا  2/04 09 ±84/1 آویشن 

 

 

ضد  تيعدم رشد و فعال ی قطر هاله نيب ميرابطه مستق کی 

 یعدم رشد ی هاله چيوجود داشت. ه ياهيگ یها عصاره يقارچ

 يمتانول که بعنوان کنترل منف سکیبالنک و د سکیاطراف د

 ( 9تا  0شكل )نشد.  دهیوجود داشت د

 از نيستاتين (21/47± 849/1)عدم رشد ميخک  ی هاله زانيم

 مربوط Tدر آخر با انجام آزمون و کمتر بود( ±31/94 829/1)

 نيستاتين و شنیآو بين هاله عدم رشد زانيم ی به مقایسه

 دیده شد. یدار يمعن تفاوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فلش بنفش (با(عدم رشد آویشن  ی مقایسه هاله -1شکل 

 (نیستاتین  )فلش قرمز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بی (باآعدم رشد میخک) فلش  ی مقایسه هاله -2شکل 

 نیستاتین )فلش قرمز(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدم رشد دارچین)فلش سبز( با  ی مقایسه هاله -3شکل 

 نیستاتین )فلش قرمز(   
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 بحث: 

 ،گياه آویشن سهه از مطالعه حاضر، افته های  بدست آمدطبق ی

که این امر  دادندقارچي خود را نشان  ميخک و دارچين اثر ضد

با این  بود. Wang و  Xiaدر رابطه با ميخک مشابه مطالعات 

تفاوت که در مطالعه آن ها اثر ضدقارچي ميخک با دارویي مثل 

 سنجيده شده بود. B آمفوتریپسين
(3،7) 

 Mau مورد و همكاران اثر ضدقارچي چندین گياه چيني را

دارچين عليه که در آن بين اثر ضدقارچي بررسي قرار دادند 

و کاندیدا در  Sachromycess  ميكرو ارگانيسم هایي مانند

با  باشد که مشابه مطالعه ما مي دیده شد هيمحيط آزمایشگا

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

 (8)  .شده بود مقایسهمثل کلرهگزیدین 

اما  .اند ئيد نمودهسایر مطالعات نيز اثر ضد قارچي دارچين را تا

تفاوت معني داری بين خاصيت ضد قارچي دارچين با نيستاتين 

باشد و شاید به علت  گزارش نكردند که برخالف مطالعه ما مي

(3،01) تفاوت در روش اجرای کار است.
 

 ،و همكاران انجام شد Ahmadای که بوسيله  مطالعه در

 گاه عليه فعاليت ضد قارچي قوی روغن ميخک در محيط آزمایش

 ی نتيجه های متفاوت مانند کاندیدا آلبيكانس دیده شد. قارچ

(00)ای بود که از مطالعه ما بدست آمد. بدست آمده شبيه نتيجه
 

Suhr  ای مشابه اثرات ضد قارچي  و همكاران در مطالعه

 (04) ميخک و دارچين را تائيد نمودند.

شد و همكاران انجام  Hammer ای که بوسيله در مطالعه

عصاره گياهي بررسي شد و در این  14فعاليت ضد ميكروبي 

مربوط به آویشن بود که مشابه  ،مطالعه حداقل اثر ضد قارچي

 Microبه روش   با این تفاوت که این مطالعه بود. نتيجه ما

dilution   های گياهي  بدست آمده انجام شده  و روی روغن

 (09)بود.

 

 

 

 

 

ارچي گياهي آویشن  در مقابل اثر ضدق ، Mathewدر مطالعه 

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

ولي مطالعه ما روی شایعترین پاتوژن  آلوده تهيه کرده بودند.

تواند نشانگر اثرات ضد  اما این مطالعه مي .دهان انجام شده است

  (02) قارچي وسيع تر آویش باشد.

به  و همكاران Omranوسيله  ر مطالعه آزمایشگاهي که بهد

پونه و ليمو  ،روی گياهان آویشن    Micro dilutionروش 

انجام گرفته بود مانند مطالعه ما آویشن اثر ضد قارچي خوبي 

شده  مقایسه Bبا این تفاوت که با آمفوتریپسين  .نشان داد

روی   Emtenanی که به وسيله باليني ی در مطالعه (01)بود.

اثر ضد قارچي آویشن در کنار گياهان دیگر  شدحيوانات انجام 

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

 

 نتیجه گیری:

کاندیدا به عنوان یک عامل عفوني فرصت با توجه به اینكه  

و به دليل افزایش مقاومت دارویي که  مطرح استدهان  طلب

توجه  ،جود آمده استایي به ويدر داروهای ضد قارچي شيم

و به نظر  بيشتری به استفاده از گياهان دارویي شده است

ناسبي آویشن اثر ضد قارچي م دارچين و ميخک ورسد که  مي

نسبت به نيستاتين نشان دادند. انجام مطالعات باليني در این 

 گردد.  زمينه پيشنهاد مي
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