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Abstract
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Background: Candida species have recently been attracted by the emergence of resistant strains against
antifungal agents. Antifungal agents are usually accompanied with side effects. Plant products have been
used traditionally as alternative medicine to cure candidiasis. So, it seems vital to find new antimicrobial
agents with fewer side effects. In the present survey, we aimed to evaluate the antifungal effects of aqueous
extracts of Mentha longifolia against oral pathogenic candida species.
Methods: The current experimental study was conducted on Candida albicans (ATCC10261) and 10
Candida albicans isolated from leukemia (AML and ALL) patients with thrush. The antifungal activities
and minimum inhibitory concentrations (MIC) of Mentha longifolia extracts were evaluated and then MIC
results were compared with those of Chlorhexidine and nystatin.
Results: Mentha longifolia extracts showed antifungal properties. MIC results of the extracts were in the
range of 31.25 to 125 µg/ml, while MIC of Chlorhexidine were in the range of 125 to 250 µg/ml. Also,
no significant difference was observed between MIC of standard species and clinical isolates of Candida
albicans (P>0.05). According to the results, aqueous extract of Mentha longifolia was more successful in
the inhibition of growth of Candida isolates as compared to that of Chlorhexidine (P<0.001).
Conclusions: The inhibitory effects of Mentha longifolia extract have shown that it has the potentials to be
considered as a promising candidate for the development of antifungal agent for the treatment of thrush.
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بررسی آثر ضد قارچی عصاره آبی گیاه پونه) (Mentha longifoliaبا کلرهگزیدین
 0.2درصد بر ایزولههای بالینی کاندیدای آلبیکنس جداشده ازحفره دهانی بیماران
مبتال به لوسمی
متینه تفتیان  ،1انسیه لطفعلی  ،*2ساره فرهادی ، ۳مریم جولهر

۳

 -۱دانشجوی رشته دندانپزشکی ،دانشکده دندانپزشکی ،علوم پزشکی تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی
 -۲گروه انگ لشناسی و قارچ شناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 -۳گروه پاتولوژی دهان ،فک و صورت ،دانشکده دندانپزشکی ،علوم پزشکی تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی
تاریخ دریافت مقاله1398/05/02 :

تاریخ پذیرش مقاله1398/07/14:

چكيده:
سابقهو هدف :به تازگی گونههای کاندیدا با ظهور سویههای مقاوم در برابرعوامل ضد قارچ مورد توجه قرار گرفتهاند .داروهای ضد قارچ با عوارض جانبی همراه
هستند .محصولهای گیاهی به طور سنتی به عنوان داروی جایگزین برای درمان کاندیدیازیس استفاده شده است .بنابراین به نظر میرسد یافتن مواد ضد میکروبی
جدید که عوارض جانبی کمتری دارند ،حیاتی است .در این مطالعه ،ما به بررسی آثار ضد قارچی عصارههای آبی گیاه پونه ( )Mentha longifoliaبر روی
گونههای کاندیدای بیماریزای دهان پرداختیم.
مواد و روشها :این مطالعه تجربی روی کاندیدا آلبیکنس ( ) ATCC 10261و  10گونه کاندیدا آلبیکنس جدا شده ازحفره دهانی بیماران لوسمی ()ALL , AML
مبتال به برفک انجام شد .فعالیت ضد قارچی و حداقل غلظت مهارکننده عصاره  Mentha longifoliaبررسی و سپس نتایج  MICبا کلرهگزیدین و نیستاتین
مقایسه شد .نتایج با آزمون  ANOVAبررسی شد.
نتایج :میزان  MICعصاره در محدوده  31/25تا  125میکروگرم بر میلیلیتر بود .در حالی که  MICکلرهگزیدین در محدوده  125تا  250میکروگرم بر میلیلیتر
بود .همچنين اختالف معناداري بين  MICگونههاي استاندارد و ایزولههاي باليني كانديدا آلبيكنس مشاهده نشد.
( .) P< 0/05براساس نتایج ،عصاره آبی گیاه پونه در مهار رشد ایزولههای کاندیدا در مقایسه با کلرهگزیدین ( )P >0/001موفقتر بود.
نتيجهگيري :به نظر میرسد آثر مهاري عصاره گیاه پونه نشان داده است كه اين گیاه میتواند به صورت بالقوه به عنوان يك کاندید براي توسعه داروی ضد قارچي
در درمان برفك در نظر گرفته شود.
واژگان كلیدی :حداقل غلظت مهاری رشد ،عصاره پونه ،گونههای کاندیدا
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مقدمه :
کاندیدا آلﺒیکنﺲ شایﻊترین مﺨمر فلور ﻃﺒیعی دهان است و در شرایﻂ مناسﺐ
سﺒﺐ ایﺠاد فرمهاﻯ بالینی کاندیدیاﺯیﺲ دهانی مانند برفﻚ میشود) .(1اگرچه
ﺟنﺲ کاندیدا بﺨﺸی اﺯ میکرو فلور کامنساﻝ دهان را تﺸکیﻞ میدهند اما در
ﺻورﺕ وﺟود عوامﻞ مستعدکننده در میان میزبانان ناتوان و مﺒتﻼ به ضعﻒ سیستﻢ
ایمنی میتواند عفونتهاﻯ فرﺻتﻃلﺐ ایﺠاد کند) .(3 ,2در ساﻝهاﻯ اﺧیر ،موارد
گزارش شده کاندیدیاﺯیﺲ دهانی افزایﺶ یافته است ،به ﻃورﻯ که گونههاﻯ کمتر
بیمارﻯﺯاﻯ کاندیدا هﻢ اﺯایزولههاﻯ بالینی کاندیدیاﺯیﺲ دهانی ﺟدا شده است),4

 .(5عوامﻞ ﺯمینهساﺯ کاندیدیاﺯیﺲ دهانی شامﻞ :تﻐییر فلور میکروبﻲ ،استفاده اﺯ
آنتﻲبیوتیﻚهاﻯ ﻃیﻒ گسترده ،کورتیکو ستروییدها و سایر داروهاﻯ تﻀعیﻒکننده
سیستﻢ ایمنی ،استفاده ﻃوﻻنی اﺯ دهانشویهها ،دنﭽرها )دندان مصنوعی( و
دستگاههاﻱ ارتودنسﻲ ،مصرﻑ سیگار ،بﻬداشت ضعیﻒ دهان و باردارﻱ هستند).(6
اقدام مناسﺐ براﻯ درمان کاندیدیاﺯیﺲ ،شناسایی عامﻞ اتیولوژﻯ ،ﺣذﻑ عوامﻞ
مستعد کننده و استفاده اﺯ داروهاﻯ ضد قارچی در درمان است .با توﺟه به ﻇﻬور
گونههاﻯ مقاوم قارچی به ﺧصوﺹ گونههاﻯ کاندیدا در عفونتهاﻯ کاندیدیایی،
ضرورﺕ کﺸﻒ داروهاﻯ ﺟدید با عوارﺽ ﺟانﺒی کمتراﺣساﺱ میشود .به دلیﻞ
تفاوﺕ در نوﻉ و درﺻد ترکیﺐهاﻯ دیواره سلولی و ﻏﺸاﻯ سیتوپﻼسمی در مﺨمرها،

بررسی آثار ضد قارچی عصاره آبی گیاه پونه 438 /

مواد و روشها:
این مطالعه به روش تﺠربی ) (in vitroانﺠام شد .متﻐیرهاﻯ تﺤقیﻖ ﻏلﻈت عصاره
پونه و ﺣداقﻞ ﻏلﻈت مﻬارکنندگی رشد )(MICبودند .شرﻁ ورود به مطالعه ،وﺟود
عﻼیﻢ بالینی برفﻚ دهانی بوده است و بیمارانی که در ﺣاﻝ استفاده اﺯ داروﻯ
ضدقارچی گیاهی بودند ،اﺯ مطالعه ﺧارﺝ شدند .آﺯمایﺶها در ﻏلﻈتهاﻯ مﺨتلﻒ
عصاره پونه بر اساﺱ روش رقتساﺯﻯ با سه تکرار در میکروپلیت  96ﺧانهاﻯ
) (Roskilde, Denmarkانﺠام شد.
تهیه عصاره:
 122گرم اﺯ پودر برگ گیاه پونه بعد اﺯ آسیاﺏ شدن ،به دو لیتر آﺏ مقطر در ﺣاﻝ
ﺟوش اضافه شد و سریﻊ اﺯ روﻯ ﺣرارﺕ برداشته شد .سﭙﺲ در ﻇرﻑ را با فویﻞ
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بیﺸتر ایزولههاﻯ بالینی کاندیدا در مقایسه با قارچهاﻯ رشتهاﻯ نسﺒت به عوامﻞ
ضدقارچی ﺣساﺱتر هستند) .(7تعامﻞ بین گونه کاندیدا و میزبان بسیار پیﭽیده
است و به چندین فاکتور بستگی دارد .تﻐییر فنوتیﭙی اﺯ فرم کامنساﻝ به فرم بیمارﻯﺯا
با تﻐییر مﺤیطی داﺧﻞ دهان و مﺠموعهاﻯ اﺯ عوامﻞ موضعی ،سیستمیﻚ و مرتﺒﻂ به
ابزار پزشکی مانند دندان مصنوعی مرتﺒﻂ است .در مﺤیﻂ دهانی ،هرگونه تﻐییر قابﻞ
توﺟﻬی میتواند بر رشد باکترﻯ و قارچ تاثیر بگذارد و تعادﻝ ﻃﺒیعی میکروبی را مﺨتﻞ
کند که ممکن است به عفونت فرﺻتﻃلﺒانه منﺠر شود) .(8التﻬاﺏ در بافت مﺨاﻃی
به دلیﻞ عملکرد آنزیﻢهاﻯ ﺧارﺝ سلولی مﺨمر کاندیداست) .(9ﻇﻬور گونههاﻯ
مقاوم کاندیدا به داروهاﻯ ضدقارچی و مساﺋﻞ مرتﺒﻂ به ایمنی نگهدارندههاﻯ
شیمیایی و داروها ،مﺤققان را بر آن داشته است تا به مطالعه عوامﻞ ضد میکروبی اﺯ
منابﻊ ﻃﺒیعی بﭙرداﺯند ،با فرﺽ اینکه گیاهان دارویی عوارﺽ ﺟانﺒی کمترﻯ دارند.
بیﺶ اﺯ 35هزار گونه گیاهی وﺟود دارد که براﻯ اهداﻑ پزشکی در فرهنﮓهاﻯ
مﺨتلﻒ استفاده میشود) .(11 ,10اﺯ ﺟمله گیاهان دارویی استفاده شده در درمان
ضدباکتریایی ،گیاهان ﺧانواده پونه است Mentha longifolia .با نام عمومی
پونه ،که یکی اﺯ گونه هاﻯ مﻬﻢ نعناست) .(12تﺤقیﻖها نﺸان داده است بیﺸترین
ترکیﺐهاﻯ تﺸکیﻞدهنده اسانﺲ پونه کوهی شامﻞ پولگون )  31/54درﺻد(،
سینﺌوﻝ)  15/89درﺻد( است که ترکیﺐهاﻯ آنتی اکسیدانی اﺯ متابولیتهاﻯ ثانویه
در گیاهان هستند .تا کنون ﺧواﺹ ضد آسﻢ ،ضد اسﭙاسﻢ ،ضد نفخ ،منقﺒﺾکننده
کیسه ﺻفرا ،آرام بﺨﺶ ،ملین و ﺣﺸرهکﺸی این گیاه به تایید رسیده است).(13
چندین دهانشویه شیمایی در باﺯار موﺟود است؛ کلرهگزیدین)  (CHXدهانشویه
بسیار موثر براﻯ ﺟلوگیرﻯ اﺯ تﺸکیﻞ پﻼﻙ دندان و ﺣذﻑ میکروارگانیسﻢهاﻯ
بیمارﻯﺯا مانند استرپتوکوﻙ موتانﺲ و کاندیدا آلﺒیکنﺲ است) .(14این دهانشویه
به ﺻورﺕ نمﻚ گلوکوناﺕ در دسترﺱ است و ﻃﺒیعت کاتیونی آن اﺟاﺯه میدهد
که با گذشت ﺯمان آﺯاد شده تا یﻚ اثر باکتریواستاتیﻚ مداوم ایﺠاد کند .در اﻏلﺐ
مطالعهها در مورد دهانشویه CHX ،به عنوان کنترﻝ مﺜﺒت براﻯ ارﺯیابی اثربﺨﺸی
سایر مﺤصوﻝها استفاده میشود) .(15روند اثر کلرهگزیدین روﻯ میکروارگانیسﻢها
شامﻞ اتصاﻝ به میکروارگانیسﻢ و افزایﺶ نفوﺫپذیرﻯ ﻏﺸاﻯ سلولی و نﺸت
مﺤتویاﺕ سیتوپﻼسمی به ﺧارﺝ اﺯ سلوﻝ است .اثر دهانشویه کلرهگزیدین به
عنوان یﻚ دهانشویه ضد قارچ براﻯ درمان کاندیدیاﺯیﺲ در مطالعههاﻯ فراوانی
بررسی شده است) .(16با این ﺣاﻝ ،کلرهگزیدین عوارﺽ ﺟانﺒی متعددﻯ دارد؛
مانند تﻐییر رنﮓ ناﺧوشایند ،ﻃعﻢ ناﺧوشایند و ایﺠاد ﺧﺸکی و سوﺯش در دهان که به
نارضایتی بیمار منﺠر میشود .به نﻈر میرسد استفاده اﺯ ضدعفونیکنندههاﻯ گیاهی
ایمنتر اﺯ ترکیﺐهاﻯ شیمیایی مانند کلرهگزیدین است).(18 ,17
با توﺟه به اینکه تاکنون مقایسهاﻯ بین عصاره آبی گیاه پونه و کلرهگزیدین
0/2درﺻد بر میزان رشد کاندیدا آلﺒیکنﺲ انﺠام نﺸده است ،بنابراین تﺤقیﻖ ﺣاضر
با هدﻑ بررسی فعالیت تاثیر عصاره آبی گیاه پونه در برابر یﻚ گونه استاندارد
کاندیدا آلﺒیکانﺲ و  10ایزوله بالینی کاندیدا آلﺒیکنﺲ ﺟدا شده اﺯ بیماران لوسمی
مﺒتﻼ به برفﻚ دهانی در مﺤیﻂ ) invitroبه مدﺕ هفت ماه اﺯ آبان ماه  1397تا
اردیﺒﻬﺸت ماه  1398در آﺯمایﺸگاه قارچشناسی دانﺸکده پزشکی ،دانﺸگاه علوم
پزشکی شﻬید بﻬﺸتی( ﻃراﺣی شد تا در نﻬایت نتایﺞ ضدقارچی با کلرهگزیدین
0/2درﺻد مقایسه شود.

پوشانده و پﺲ اﺯ گذشت چﻬار ساعت مﺤتویاﺕ ﻇرﻑ به کمﻚ کاﻏذ ﺻافی ) کاﻏذ
واتمن  (42در مﺤیﻂ آﺯمایﺸگاه ﺻاﻑ شد .ﻇرﻑ ﺣاﺻﻞ به مدﺕ  24ساعت روﻯ
بن مارﻯ قرار داده شد ،پﺲ اﺯ تﺒﺨیر ﺣﻼﻝ ،عصاره ﺧﺸﻚ ﺣاﺻﻞ شد که تا ﺯمان
مصرﻑ در دماﻯ یﺨﭽاﻝ نگﻬدارﻯ شد.
تهیه محیط کشت : RMPI
با توﺟه به دستورالعمﻞ موﺟود در بروشور ،مﺤیﻂ کﺸت RMPI (Invitrogen, 1640
 (GIBCOتﻬیه شد .سﭙﺲ مﺤلوﻝ  RMPIرا فیلتر کرده که براﻯ این منﻈور اﺯ
پمﭗ ﺧﻼ استفاده شد RMPI .فیلتر شده را داﺧﻞ شیﺸههاﻯ مﺨصوﺹ گذاشته و
داﺧﻞ یﺨﭽاﻝ نگهدارﻯ شد.
تﻬیه سوسﭙانسیون قارچی:
در این تﺤقیﻖ گونه استاندارد کاندیدا آلﺒیکنﺲ ATCC (American 10261
 (Type Culture Collectionتﻬیه شد 10 .ایزوله بالینی کاندیدا آلﺒیکنﺲ اﺯ
دهان بیماران مﺒتﻼ به لوسمی ﺣاد لنفوبﻼستی یا میلوییدﻯ )(AML-ALLبا
برفﻚ دهانی پیﺸرفته ﺟدا شده بود .نمونهبردارﻯ به وسیله کﺸیدن سوآﺏ استریﻞ
در ﺟﻬتهاﻯ مﺨتلﻒ بر سطﺢ مﺒتﻼ در ﺣفره دهانی انﺠام شده بود و ایزولهها در
کلکسیون آﺯمایﺸگاه قارچشناسی موﺟود بود .ایزولهها روﻯ مﺤیﻂ کﺸت سابورو
دکستروﺯ آگار ) (Germany Merckکﺸت داده شد و در انکوباتور 30درﺟه به
مدﺕ  24ساعت قرار گرفت .اﺯ کلنی مﺨمرﻯ کاندیدا که در مرﺣله لگاریتمی و
فاﺯ رشد بود ،برداشت کرده و درون لوله آﺯمایﺶ ﺣاوﻯ  5سی سی آﺏ مقطر،
ریﺨته شد و کامﻼ ﺣﻞ شد .سﭙﺲ با اسﭙکتروفوتومتر)(303PD.Apel. Japan
با ﻃوﻝ موﺝ  530نانومتر ،با بﻼنﻚ آﺏ مقطر و ﺧوانﺶ ترانﺲ میتنﺲ ) (Tنور
عﺒورﻯ انداﺯهگیرﻯ شد که نور عﺒورﻯ  75تا  77درﺻد معادﻝ 5×103 CFU/ml
سلوﻝ قارچی است .ﻃﺒﻖ پروتکﻞ  ،CLSIبا آﺏ مقطر استریﻞ آنرا به میزان یﻚ
به  10رقیﻖ کرده ) 9میلیلیتر آﺏ مقطر+یﻚمیلیلیتر اﺯ سوسﭙانسیون اولیه(،
سﭙﺲ سوسﭙانسیون ثانویه و ﺟدید را با افزودن  RPMIبه میزان یﻚ به 100رقیﻖ
کرده ) 9/9میلیلیتر  RPMIبه همراه  100میکرولیتر سوسﭙانسیون ثانویه( .بعد اﺯ
افزودن مﺤیﻂ RPMIو عصاره پونه به همراه سوسﭙانسیون قارچی ،تعداد سلوﻝهاﻯ
مﺨمرﻯ در هرچاهﻚ برابر با  2/5 ×103 CFU/mlشد.
تهیه رقتهای مختلف عصاره آبی گیاه پونه در میکروپلیت و
تعیینMIC:
ابتدا در همه چاهﻚهاﻯ میکروپلیت ،مﺤیﻂ کﺸت  RPMIبه مقدار  100میکرولیتر
ریﺨته شد .سﭙﺲ در ردیﻒ  Aچاهﻚ اوﻝ 100 ،میکرولیتر اﺯ عصاره )با ﻏلﻈت
 500میکروگرم بر میلیلیتر( اضافه شد .سﭙﺲ با سمﭙلر پﺲ اﺯ up & downکامﻞ
اﺯ چاهﻚ اوﻝ که ﺣاوﻯ عصاره و مﺤیﻂ کﺸت بود 100 ،میکرولیتر برداشت شده
و به چاهﻚ دوم اضافه شد و دوباره پﺲ اﺯ  up & downکامﻞ 100 ،میکرولیتر
اﺯ چاهﻚ دوم برداشته و به چاهﻚ سوم اضافه شد .این کار را به همین ترتیﺐ تا
چاهﻚ دهﻢ تکرار شده و  100میکرولیتر آﺧر دور ریﺨته شد  .این کار در ردیﻒ
دوم و سوم میکروپلیت نیز تکرار شد .چاهﻚ شماره  11کنترﻝ مﺜﺒت ﺣاوﻯ مﺤیﻂ
کﺸت و سوسﭙانسیون قارچی و چاهﻚ شماره  12کنترﻝ منفی ﺣاوﻯ مﺤیﻂ کﺸت
است .در مرﺣله بعد  10میکرولیتر اﺯ سوسﭙانسیون قارچی به تمام چاهﻚها تا
چاهﻚ شماره  11اضافه شد .در دریﻒ Aو  Bو  Cعصاره آبی پونه ،در ردیﻒFوE
و Dکلرهگزیدین 0/2درﺻد ) (Pishgaman chemistry, Iranو در ردیﻒ H
و Gداروﻯ نیستاتین ) (Sigma-Aldrich, USAبه عنوان کنترﻝ دارویی مورد
آﺯمون قرار گرفتند .میکروپلیت را روﻯ دستگاه  shakerبه مدﺕ سه دقیقه قرار
داده تا کامﻼ هموژن شد .سﭙﺲ به مدﺕ  48 ،24و  72ساعت در انکوباتور نگه
داشته و پﺲ اﺯ هر باﺯه ﺯمانی  MICگزارش شد .این آﺯمایﺶها را سه بار تکرار
کرده و براﻯ تایید نتایﺞ  ،MICاﺯ رقت باﻻتر ، MICﻻم میکروسکوپی تﻬیه شد
و در ﺯیر میکروسکوپ رشد یا نﺒود رشد مﺨمرهاﻯ کاندیدا آلﺒیکنﺲ مﺸاهده شد.
نتایﺞ به دست آمده  MICبا روش آمارﻯ ) ANOVAآنالیز واریانﺲ یﻚ ﻃرفه(
و یافتههاﻯ میانگین و انﺤراﻑ اﺯ معیار با نرمافزار ) SPSS، Ver : 21/0تﺠزیه و
تﺤلیﻞ شد .میزان  value Pکمتر اﺯ  0/001در این مطالعه اﺯ نﻈر آمارﻱ معنادار در
نﻈر گرفته شد.
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یافتهها:
نمونه سواﺏ دهانی اﺯ برفﻚ ﺣفره دهانی  10بیمار مﺒتﻼ به لوسمی ﺣاد لنفوبﻼستی
یا میلوییدﻯ ) (AML-ALLتﻬیه شد .بیماران شامﻞ پنﺞ مرد و پنﺞ ﺯن با سن
 45/1 ±13/5ساﻝ بودند .ﻃوﻝ مدﺕ بسترﻯ در بیمارستان به ﻃور میانگین
 36/9± 9/17بوده است 50 .درﺻد اﺯ ایزولههاﻯ کاندیدا آلﺒیکنﺲ اﺯ بیماران
لوسمی میلوییدﻯ ﺣاد ) (AMLو بقیه اﺯ بیماران لوسمی لنفوبﻼستیکی ﺣاد)(ALL
ﺟدا شده بود که همه بیماران در ﺯمان نمونهگیرﻯ اﺯ داروهاﻯ سیﭙروفلوکساﺯین،
آسیکلوویر ،فلوکوناﺯوﻝ و ایتراکوناﺯوﻝ به عنوان پروفیﻼکسی استفاده میکردند.
رقت هاﻯ تﻬیه شده اﺯ عصاره پونه معادﻝ15.62 -31.25 -62.5 -125 -250 -500
میکروگرم بر میلی لیتر بود .این آﺯمایﺶ براﻯ هر ماده سه بار تکرار شد ).شکﻞ (1

شکﻞ .1میکروپلیت ﺣاوﻯ عصاره پونه رقتساﺯﻯ شده
نتایﺞ میزان ﺣداقﻞ ﻏلﻈت مﻬارکننده رشد ) (MICبراﻯ گونه استاندارد و ایزولههاﻯ
بالینی در مقابﻞ عصاره پونه ،کلرهگزیدین  0/2درﺻد و نیستاتین با سه بار تکرار در
ﺟدوﻝ شماره یﻚ ارا ِﺋه شده است.
ﺟدوﻝ : 1نتایﺞ (MIC (Minimum inhibitory concentrationعصاره پونه
با کلرهگزیدین و نیستاتین به روش میکرودایلوشن براﺙ روﻯ گونه استاندارد و
ایزولههاﻯ بالینی کاندیدا آلﺒیکنﺲ
براﻯ تایید نتایﺞ  ،MICاﺯ رقت بعد اﺯ  MICهاﻯ موثر ،ﻻم میکروسکوپی تﻬیه
شد و در ﺯیر میکروسکوپ رشد یا عدم رشد مﺨمرهاﻯ کاندیدا آلﺒیکنﺲ مﺸاهده
شد) .شکﻞ (2
P
value

10

9

8

7

6

5

4

شکﻞ  .2گونه استاندارد کاندیدا الﺒیکانﺲ با MIC (Minimum inhibitory
 62/5 (concentrationمیکروگرم بر میکرولیتر که در برابر عصاره پونه در رقت
 31/25میکروگرم بر میلیلیتر تولید ﺟوانه کرده است و رشد کرده است.
قابﻞ ﺫکر است ،تفاوﺕ بین MICگونه استاندارد کاندیدا آلﺒیکنﺲ ) 10261
 ( ATCCو  MICایزولههاﻯ بالینی اﺯ لﺤاﻅ آمارﻱ معنادار نﺒود ).(P >0/05
نتایﺞ  MICدر ﺯمانهاﻱ  24و  48ساعت یکسان بود .اﺯ آنﺠا که پﺲ اﺯسه بار
تکرار کردن آﺯمایﺶها اﺯ مﺠاورﺕ عصاره و کلرهگزیدین با گونه کاندیدا ،نتایﺞ
 MICمﺸابﻬﻲ ﺣاﺻﻞ شد نتایﺞ به ﺻورﺕ یﻚ عدد گزارش شد و آنالیز واریانﺲ
انﺠام شد.
بحث:
نتایﺞ ﺣاﺻﻞ در این بررسﻲ اﺯ تﺄثیر بﻬتر عصاره گیاه پونه در مقایسه با دهانشویه
کلرهگزیدین روﻱ تمامی گونههاﻯ کاندیدا آلﺒیکنﺲ ﺣکایت داشت .عﻼوه بر
عوامﻞ ضدقارچی که براﻱ پیﺸگیرﻱ و درمان برفﻚ دهانی استفاده مﻲشوند
دهانشویهها مانند کلرهگزیدین ﺟایگاه ویﮋهاﻯ دارند که به دلیﻞ ﻃیﻒ اثر وسیﻊ
ضد میکروبﻲ و اﺯ ﻃرفی بقاﻱ مناسﺐ و پایدار در دهان رایﺞتر است .اما عوارﺽ
ﺟانﺒﻲ مانند تولید رنگدانه و تﺸکیﻞ ﺟرم در قسمت باﻻﻱ لﺜه سﺒﺐ شده تا مﺤققان
به دنﺒاﻝ مﺤلوﻝهایی ﺟایگزین باشند .در این راستا کاربرد ترکیﺐهاﻯ گیاهی به
عنوان دهانشویه در تولیداﺕ و مﺤصوﻝهاﻯ دارویی مورد توﺟه قرار گرفته است.
این مطالعه با توﺟه به اینکه اثر عصاره آبی گیاه پونه ) (Mentha longifoliaو
مقایسه آن با کلرهگزیدین 0/2درﺻد و نیستاتین روﻯ میزان رشد ﺟنﺲ کاندیدا تا
به ﺣاﻝ بررسی نﺸده است برنامهریزﻯ شد .تاثیر عصاره بر اساﺱ نتایﺞ  MICبر
میزان رشد کاندیدا آلﺒیکنﺲ استاندارد و  10ایزوله بالینی مقایسه شد .دادهها نﺸان
داد که عصاره آبی پونه در مﻬار رشد ایزولههاﻯ کاندیدا آلﺒیکنﺲ موثر است .با توﺟه
به نتایﺞ تفاوﺕ قابﻞ مﻼﺣﻈهاﻯ بین  MICگیاه پونه ) 62/5 ±0میکروگرم بر
میلیلیتر( کلرهگزیدین 0/2درﺻد )125 ±0میکروگرم بر میلیلیتر( و نیستاتین

31/25

62/5

125

62/5

125

250

250

125

10261
62/5 31/25 62/5 125 31/25 62/5 62/5

125

125

125

125 250

125

250

>0.001

شماره ایزوله ها
عصاره پونه
کلر هگزیدین
%0.2

MIC

(میکروگرم بر
میکرولیتر)

نیستاتین
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(دامنه )1-2
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)یﻚ میکروگرم بر میلیلیتر( بر گونه استاندارد کاندیدا آلﺒیکنﺲ وﺟود دارد .نتایﺞ
 MICایزولههاﻯ بالینی بیانگر افزایﺶ تاثیر دو تا سه برابرﻯ عصاره پونه در مقایسه
با دهانشویه کلرهگزیدین است .در مطالعههاﻯ گذشته آثار ضد قارچی گیاهان
ارﺯیابی شده است و در این تﺤقیﻖ براﻯ نﺨستین بار فعالیت ضدقارچی عصاره آبی
گیاه پونه با کلرهگزیدین 0/2درﺻد و نیستاتین مقایسه شد.
ﺣقیقتی و همکاران ) (1382آثار ضد میکروبی عصارههاﻯ  10گونه گیاهی با
دهانشویه کلرهگزیدین بر سه نوﻉ میکروارگانیسﻢ بیمارﻯﺯاﻯ دهانی را بررسی
کردند .در این تﺤقیﻖ اﺯ عصاره گیاهان آویﺸن ،میﺨﻚ ،اسطوﺧدوﺱ ،پوست
انار ،رﺯمارینوﺱ ،گلﭗ ،گﻞ انار ،ماﺯو ،هلیله سیاه و بادرنﺠﺒویه استفاده کردند.
گونههاﻯ میکروارگانیسﻢ استفاده شده شامﻞ اکتینوباسیلوﺱ اکتینومایستوما ،کاندیدا
آلﺒیکنﺲ و استرپتوکوﻙ موتانﺲ بود .نتیﺠه تﺤقیﻖ موثر بودن عصاره گیاهی را
نسﺒت به کلرهگزیدین نﺸان میدهد اما روش ارﺯیابی فعالیت ضدقارچی با روش
چاهﻚگذارﻯ و فقﻂ یﻚ ﻏلﻈت اﺯ عصارهها بوده است .روش عصارهگیرﻯ نیز با
روش تﺤقیﻖ ﺣاضرمتفاوﺕ بوده است).(19
ﺯهرا عطایی و همکاران ) (1386آثار ضد قارچی و ضد باکتریایی دهانشویههاﻯ
گیاهی پرسیکا ،ماتریکا ،ایراﻝ وکﺲ با کلرهگزیدین گلوکوناﺕ مقایسه کردند.
سوشهاﻯ بررسی شده در این تﺤقیﻖ S. salivarius, S. sanguis, S. sabrinus,
 A. viscosus, C.albicansبودند .ﻃﺒﻖ نتایﺞ ،دهانشویههاﻯ گیاهی نسﺒت به
کلرهگزیدین  MICکمترﻯ داشتند .این به این معناست که دهانشویه گیاهی
موثرتر عمﻞ کرده است).(20
مﺸابه نتایﺞ تﺤقیﻖ ﺣاضر Clement Jackson ،و همکاران ) (2009ﺧاﺻیت ضد
میکروبی نیستاتین و گیاه  Euphorbia hirtaرا بر کاندیدا آلﺒیکنﺲ ارﺯیابی کردند
که نیستاتین اثر ضدقارچی بﻬترﻯ نسﺒت به گیاه مذکور نﺸان داد).(21
 Firas A Al-Bayatiو همکاران ) (2009ترکیﺐهاﻯ ضد میکروبی عصاره
الکلی )متانولی( برگهاﻯ گیاه پونه ) (Mentha longifoliaرا در برابر هفت نوﻉ
میکروارگانیسﻢ شناسایی کردند .فعالیت ضد قارچی این عصاره در مقابﻞ کاندیدا
آلﺒیکنﺲ با  MICمعادﻝ  125میکروگرم بر میلی لیترگزارش شده است .تفاوﺕ در
میزان  MICبا تﺤقیﻖ ما میتواند به دلیﻞ تفاوﺕ در نوﻉ عصاره )آبی یا الکلی( و
همﭽنین استفاده اﺯ برگ گیاه است).(22
مﺸابه تﺤقیﻖ ما Džamić AM ،و همکاران ) (2010ﺧاﺻیت ضد قارچی وضد
اکسیدانی روﻏن ضرورﻯ گیاه پونه ) (Mentha longifoliaبا روش رقتساﺯﻯ در
چاهﻚ بررسی کردند MIC .گزارش شده در این تﺤقیﻖ با نتیﺠه کار ما متفاوﺕ
است که می تواند به دلیﻞ استفاده اﺯ روﻏنهاﻯ ضرورﻯ و اسیدهاﻯ چرﺏ موﺟود
در گیاه به ﺟاﻯ استفاده اﺯ ﺧود گیاه پونه باشد).(23
مﻬدﻯ رضوﻯ و همکاران) (2012برﺧی اﺯ فعالیتهاﻯ بیولوژیکی گیاه پونه
) (Mentha Longifoliaرا بررسی کردند .هنگام این آﺯمایﺶ ﺧاﺻیت ضد قارچی
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نتیجهگیری:
به نﻈر میرسد گیاه پونه داراﻯ ﺧاﺻیت ضد قارچی موثرتر اﺯ کلرهگزیدین
0/2درﺻد است اما تاثیر کمترﻯ در مقایسه با داروﻯ نیستاتین دارد .بنابراین پیﺸنﻬاد
میشود بررسیهاﻯ بیﺸتر در ﺯمینه آثار سایر فرکﺸنها و ترکیﺐهاﻯ گیاه پونه با
هر دو عصاره الکلی و آبی بر ایزولههاﻯ بالینی کاندیدا آلﺒیکنﺲ ﺟدا شده اﺯ ﺣفره
دهانی انﺠام شود .با انﺠام تﺤقیﻖهاﻯ ﺟامﻊتر میتوان به اهداﻑ کاربردﻯ این گونه
تﺤقیﻖها که تولید دهانشویههاﻯ گیاهی موثر و کارآمد با ﺣداقﻞ عوارﺽ ﺟانﺒی
است ،دست یافت.
قدردانی و تشکر:
اﺯ همکارﻯ ﺻمیمانه آقاﻯ دکتر سیدﺟواد سیدﻃﺒایی )استاد انگﻞشناسی پزشکی(،
ﺧانﻢ مریﻢ نوروﺯﻯ )کارشناﺱ آﺯمایﺸگاه قارچشناسی دانﺸکده پزشکی دانﺸگاه
علوم پزشکی شﻬید بﻬﺸتی( ،مﻬندﺱ مﺤمدکمالینﮋاد )پﮋوهﺸگر دانﺸکده
داروساﺯﻯ( ،آقاﻯ دکتر ﺧراﺯﻯ )مﺸاور آمارﻯ دانﺸگاه دندانﭙزشکی دانﺸگاه تﻬران(
سﭙاسگزارﻯ میشود.
این مقاله برگرفته اﺯ پایاننامه دانﺸﺠویی دکترﻯ ﺣرفهاﻯ دندانﭙزشکی دانﺸکده
دندانﭙزشکی دانﺸگاه آﺯاد تﻬران ،دانﺸﺠو متینه تفتیان به شماره ثﺒت  ،1258به
راهنمایی ﺧانﻢ دکتر ساره فرهادﻯ است.

منـابع:
Ghasempour M, Sefidgar SAA, Eyzadian H, Gharakhani

1.

S. Prevalence of Candida albicans in dental plaque and caries lesion
of early childhood caries (ECC) according to sampling site. Caspian
journal of internal medicine. 2011;2(4):304.
de Pinho Resende JC, Franco GR, Rosa CA, Hahn RC,

2.

Hamdan JS. Phenotypic and genotypic identification of Candida spp.
isolated from hospitalized patients. Revista iberoamericana de micología. 2004;21(1):24-8.
Sanchez-Vargas LO, Ortiz-Lopez NG, Villar M, Moragues

3.

MD, Aguirre JM, Cashat-Cruz M, et al. Point prevalence, microbi-

] [ Downloaded from pejouhesh.sbmu.ac.ir on 2022-08-13

ologv and antifungal susceptibility patterns of oral Candida isolates
colonizing or infecting Mexican HIV/AIDS patients and healthy
persons. Revista iberoamericana de micología. 2005;22(2):83.
4.
He X, Meurman JH, Kari K, Rautemaa R, Samaranayake L. In vitro adhesion of Candida species to denture base materials. Mycoses. 2006;49(2):80-4.
5.
Ramage G, Martínez JP, López-Ribot JL. Candida biofilms on implanted biomaterials: a clinically significant problem.
FEMS yeast research. 2006;6(7):979-86.
6.
Naeini A, Jalayer Naderi N, Shokri H, Davati A, Rabiei
SM. Evaluation of the Antifungal Effects of Compound Mouthwash (Cuminum cyminum, Melissa officinalis and Camellia sinensis) on Standard Strain of Candida albicans. Journal of Mashhad

گیاه گزارش شده است MIC .گزارش شده برابر با  30/5میکروگرم بر میلیلیتر
روﻯ کاندیدا آلﺒیکنﺲ بوده است .در این بررسی ﺣﻼﻝ الکلی بوده و گونه استاندارد
کاندیدا  14053ATCCبوده است).(24
فروﺯان ﺣیدرﻯ و همکاران)  (2015ﺧاﺻیت ضد باکتریایی )Mentha
 (Longifoliaعلیه باکترﻯ  Salmonella typhimuriumبررسی کردند .در این
تﺤقیﻖ با عصاره اتانولی گیاه پونه و روش رقت ساﺯﻯ MIC ،گزارش شده علیه
گونه سالمونﻼ پنﺞ میکروگرم بر میلیلیتر است).(25
در تﺤقیﻖ ﺣاضر ،ایزولههاﻯ بالینی اﺯ بیمارانی که مﺒتﻼ به لوسمی میلوییدﻯ ﺣاد و
لنفوییدﻯ ﺣاد بودند ،تﻬیه شد .استفاده اﺯ داروهاﻯ کورتیکوسترویید و سایر داروهاﻯ
تﻀعیﻒکننده سیستﻢ ایمنی در این دسته اﺯ بیماران شرایﻂ را براﻯ بیمارﻯهاﻯ
فرﺻتﻃلﺐ قارچی مانند کاندیدیاﺯیﺲ مﻬیا میکند .با توﺟه به نتایﺞ این تﺤقیﻖ و
تاثیر مناسﺐ عصاره پونه ،ﺟاﻯ امیدوارﻯ ﺧواهد بود که بتوان اﺯ این عصاره در قالﺐ
دهانشویه براﻯ درمان برفﻚ دهانی همراه با داروهاﻯ ضدقارچی در این دسته اﺯ
بیماران استفاده کرد .در تﺤقیﻖ ﺣاضر هیﭻ مﺤدودیتی در انﺠام کار وﺟود نداشت.
پیﺸنﻬاد میشود با توﺟه به موثر بودن عصاره پونه بر رشد کاندیدا آلﺒیکنﺲ در
مقایسه با کلرهگزیدین 0/2درﺻد ،در پﮋوهﺶهاﻯ بعدﻯ مواد موثره در گیاه پونه با
روش  HPLCارﺯیابی شود تا بتواند اﺯ لﺤاﻅ کاربردﻯ به عنوان دهانشویه مطرﺡ
شود.

 انسیه لطفعلی و همکاران/ 441

[ Downloaded from pejouhesh.sbmu.ac.ir on 2022-08-13 ]

Dental School. 2015;39(3):273-82.
7.
ROUDBARI M, ROUDBAR MS, Hajimoradi M, TAGHIZADEH AM, GHASEMI SF, Vahidi M. Evaluation of antifungal activity of alcoholic extract and safranol of Crocus sativum on Candida
albicans and Candida dubliniensis growth in vitro. 2009.
8.
Harun WHAW, Razak FA. Antifungal susceptibility and
growth inhibitory response of oral Candida species to Brucea javanica Linn. extract. BMC complementary and alternative medicine.
2013;13(1):342.
9.
Ellis D. Amphotericin B: spectrum and resistance. Journal
of Antimicrobial Chemotherapy. 2002;49(1):7-10.
10.
Rasheed A, Haider M. Antibacterial activity ofCamellia
sinensis extracts against dental caries. Archives of pharmacal research. 1998;21(3):348-52.
11.
Yu H, Oho T, Tagomori S, Morioka T. Anticariogenic effects of green tea. Fukuoka igaku zasshi= Hukuoka acta medica.
1992;83(4):174-80.
12.
Liu T, Chi Y. Experimental study on polyphenol anti-plaque
effect in human. Zhonghua kou qiang yi xue za zhi= Zhonghua kouqiang yixue zazhi= Chinese journal of stomatology. 2000;35(5):383-4.
13.
AKHBARI M, AGHAJANI Z, KARIMI E, MAZOOCHI A.
Composition analysis of essential oil and biological activity of oily
compounds of Mentha longifolia. 2016.
14.
Aghili H, Nadoushan AAJ, Herandi V. Antimicrobial effect
of zataria multiflora extract in comparison with chlorhexidine mouthwash on experimentally contaminated orthodontic elastomeric ligatures. Journal of dentistry (Tehran, Iran). 2015;12(1):1.
15.
Nguyen T, Tsang P, Shi W, Qi F. Dental caries and chemical
warfare within the mouth. Journal of the California Dental Association. 2005;33(12):947-50.
16.
Pattison D, Silman A, Goodson N, Lunt M, Bunn D, Luben
R, et al. Vitamin C and the risk of developing inflammatory polyarthritis: prospective nested case-control study. Annals of the rheumatic
diseases. 2004;63(7):843-7.
17.
Amanlou M, Beitollahi JM, Abdollahzadeh S, Tohidast‐
Ekrad Z. Miconazole gel compared with Zataria multiflora Boiss. gel

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

441  ات436  صفحات،1399 ،3  شماره،44 دور

in the treatment of denture stomatitis. Phytotherapy Research: An
International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives. 2006;20(11):966-9.
18.

Zanatta FB, Antoniazzi RP, Rösing CK. Staining and

calculus formation after 0.12% chlorhexidine rinses in plaque-free
and plaque covered surfaces: a randomized trial. Journal of Applied Oral Science. 2010;18(5):515-21.
19.

Haghighati F, Jafari S, BEYT EJ. Comparison of antimi-

crobial effects of ten Herbal extracts with chlorhexidine on three
different oral pathogens; an in vitro study. 2003.
20.

Atai Z, Abdollahi H, Naderipour S, Mohammadi S.

Comparison of antifungal and antibacterial effects of Persica Matrica and Iralwex with Chlorhexidine mouthwashes (An in vitro
study). Journal of Dental School Shahid Beheshti University of
Medical Sciences. 2007;25(1):58-65.
21.

Jackson C, Agboke A, Nwoke V. In vitro evaluation of

antimicrobial activity of combinations of nystatin and Euphorbia
hirta leaf extract against Candida albicans by the checkerboard
method. Journal of Medicinal Plants Research. 2009;3(9):666-9.
22.

Al-Bayati FA. Isolation and identification of anti-

microbial compound from Mentha longifolia L. leaves grown
wild in Iraq. Annals of clinical microbiology and antimicrobials.
2009;8(1):20.
23.

Džamić AM, Soković MD, Ristić MS, Novaković M,

Grujić-Jovanović S, Tešević V, et al. Antifungal and antioxidant
activity of Mentha longifolia (L.) Hudson (Lamiaceae) essential
oil. Botanica serbica. 2010;34(1):57-61.
24.

Razavi SM, Zarrini G, Molavi G. The evaluation of

some biological activity of Mentha longifolia (L.) huds growing
wild in Iran. Pharmacologia. 2012;3(10):535-8.
25.

Heydari F, Saeedi S, Hassanshahian M. Antibacterial

activity of Mentha longifolia against Salmonella typhimurium. Advanced herbal medicine. 2015;1(3).

