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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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مقاهل ژپوهشی

سابقه  و هدف: به تازگی گونه های کاندیدا با ظهور سویه های مقاوم در برابرعوامل ضد قارچ مورد توجه قرار گرفته اند. داروهای ضد قارچ با عوارض جانبی همراه 
هستند. محصول های گیاهی به طور سنتی به عنوان داروی جایگزین برای درمان کاندیدیازیس استفاده شده است. بنابراین به نظر می رسد یافتن مواد ضد میکروبی 
آثار ضد قارچی عصاره های آبی گیاه پونه )Mentha longifolia( بر روی  به بررسی  این مطالعه، ما  جدید که عوارض جانبی کمتری دارند، حیاتی است. در 

گونه های کاندیدای بیماری زای دهان پرداختیم.
  )ALL , AML( و ۱0 گونه کاندیدا آلبیکنس جدا شده ازحفره دهانی بیماران لوسمی  ) ATCC ۱0۲6۱( مواد و روش ها: این مطالعه تجربی روی کاندیدا آلبیکنس
مبتال به برفک انجام شد. فعالیت ضد قارچی و حداقل غلظت مهارکننده عصاره Mentha longifolia بررسی و سپس نتایج  MIC با کلرهگزیدین و نیستاتین 

مقایسه شد. نتایج با آزمون  ANOVA  بررسی شد.
نتایج: میزان MIC عصاره در محدوده ۳۱/۲5 تا ۱۲5 میکروگرم بر میلی لیتر بود. در حالی که MIC کلرهگزیدین در محدوده ۱۲5 تا ۲50 میکروگرم بر میلی لیتر 

بود. همچنین اختالف معناداري بین MIC گونه هاي استاندارد و ایزوله هاي بالیني کاندیدا آلبیکنس مشاهده نشد.
)P< 0/05 (. براساس نتایج، عصاره آبی گیاه پونه در مهار رشد ایزوله های کاندیدا در مقایسه با کلرهگزیدین )P >0/00۱( موفق تر بود.

نتیجه گیري: به نظر می رسد آثر مهاري عصاره گیاه پونه نشان داده است که این گیاه می تواند به صورت بالقوه به عنوان یك کاندید براي توسعه داروی ضد قارچي 
در درمان برفك در نظر گرفته شود.

واژگان كلیدی: حداقل غلظت مهاری رشد، عصاره پونه، گونه های کاندیدا
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مقدمه :
مناسب  شرایط  در  و  است  دهان  طبیعی  فلور  مخمر  شایع ترین  آلبیکنس  کاندیدا 
اگرچه  می شود(1).  برفك  مانند  دهانی  کاندیدیازیس  بالینی  فرم هاى  ایجاد  سبب 
در  اما  می دهند  تشکیل  را  دهان  کامنسال  فلور  میکرو  از  بخشی  کاندیدا  جنس 
صورت وجود عوامل مستعد کننده در میان میزبانان ناتوان و مبتال به ضعف سیستم 
ایمنی می تواند عفونت هاى فرصت طلب ایجاد کند(2, 3). در سال هاى اخیر، موارد 
گزارش شده کاندیدیازیس دهانی افزایش یافته است، به طورى که گونه هاى کمتر 
بیمارى زاى کاندیدا هم ازایزوله هاى بالینی کاندیدیازیس دهانی جدا شده است(4, 

از  استفاده  میکروبي،  فلور  تغییر  شامل:  دهانی  کاندیدیازیس  زمینه ساز  عوامل   .(5
آنتي بیوتیك هاى طیف  گسترده، کورتیکو ستروییدها و سایر داروهاى تضعیف کننده 
و  مصنوعی)  (دندان  دنچرها  دهان شویه ها،  از  طوالنی  استفاده  ایمنی،  سیستم 
دستگاه هاي ارتودنسي، مصرف سیگار، بهداشت ضعیف دهان و بارداري هستند(6). 
عوامل  حذف  اتیولوژى،  عامل  شناسایی  کاندیدیازیس،  درمان  براى  مناسب  اقدام 
ظهور  به  توجه  با  است.  درمان  در  قارچی  ضد  داروهاى  از  استفاده  و  کننده  مستعد 
کاندیدیایی،  عفونت هاى  در  کاندیدا  گونه هاى  خصوص  به  قارچی  مقاوم  گونه هاى 
دلیل  به  می شود.  کمتراحساس  جانبی  عوارض  با  جدید  داروهاى  کشف  ضرورت 
تفاوت در نوع و درصد ترکیب هاى دیواره سلولی و غشاى سیتوپالسمی در مخمرها، 

بررسی آثر ضد قارچی عصاره آبی گیاه پونه(Mentha longifolia) با كلرهگزیدین 
0.2 درصد بر ایزوله های بالینی كاندیدای آلبیکنس جداشده ازحفره دهانی بیماران 

مبتال به لوسمی
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عوامل  به  نسبت  رشته اى  قارچ هاى  با  مقایسه  در  کاندیدا  بالینی  ایزوله هاى  بیشتر 
پیچیده  بسیار  میزبان  و  کاندیدا  گونه  بین  تعامل  حساس تر هستند(7).   ضدقارچی 
است و به چندین فاکتور بستگی دارد. تغییر فنوتیپی از فرم کامنسال به فرم بیمارى زا 
با تغییر محیطی داخل دهان و مجموعه اى از عوامل موضعی، سیستمیك و مرتبط به 
ابزار پزشکی مانند دندان مصنوعی مرتبط است. در محیط دهانی، هرگونه تغییر قابل 
توجهی می تواند بر رشد باکترى و قارچ تاثیر بگذارد و تعادل طبیعی میکروبی را مختل  
کند که ممکن است به عفونت فرصت طلبانه منجر شود(8). التهاب در بافت مخاطی 
گونه هاى  ظهور  کاندیداست(9).  مخمر  سلولی  خارج  آنزیم هاى  عملکرد  دلیل  به 
نگه دارنده هاى  ایمنی  به  مرتبط  مسائل  و  ضدقارچی  داروهاى  به  کاندیدا  مقاوم 
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. 
فرهنگ هاى  در  پزشکی  اهداف  براى  که  دارد  وجود  گیاهی  گونه  35هزار  از  بیش 
مختلف استفاده می شود(10, 11). از جمله گیاهان دارویی استفاده شده در درمان 
عمومی  نام  با    Mentha longifolia است.  پونه  خانواده  گیاهان  ضدباکتریایی، 
پونه، که یکی از گونه هاى مهم نعناست(12). تحقیق ها نشان داده است بیشترین 
درصد)،   31/54  ) پولگون  شامل  کوهی  پونه  اسانس  تشکیل دهنده  ترکیب هاى 
سینئول( 15/89 درصد) است که ترکیب هاى آنتی اکسیدانی از متابولیت هاى ثانویه 
در گیاهان هستند. تا کنون خواص ضد آسم، ضد اسپاسم، ضد نفخ، منقبض کننده 
است(13).  رسیده  تایید  به  گیاه  این  حشره کشی  و  ملین  بخش،  آرام  صفرا،  کیسه 
چندین دهان شویه شیمایی در بازار موجود است؛ کلرهگزیدین( CHX) دهان شویه 
میکروارگانیسم هاى  حذف  و  دندان  پالك  تشکیل  از  جلوگیرى  براى  موثر  بسیار 
بیمارى زا مانند استرپتوکوك موتانس و کاندیدا آلبیکنس است(14). این دهان شویه 
می دهد  اجازه  آن  کاتیونی  طبیعت  و  است  دسترس  در  گلوکونات  نمك  صورت  به 
که با گذشت زمان آزاد شده تا یك اثر باکتریواستاتیك مداوم ایجاد کند. در اغلب 
مطالعه ها در مورد دهان شویه، CHX به عنوان کنترل مثبت براى ارزیابی اثربخشی 
سایر محصول ها استفاده می شود(15). روند اثر کلرهگزیدین روى میکروارگانیسم ها 
نشت  و  سلولی  غشاى  نفوذپذیرى  افزایش  و  میکروارگانیسم  به  اتصال  شامل 
به  کلرهگزیدین  دهان شویه  اثر  است.  سلول  از  خارج  به  سیتوپالسمی  محتویات 
عنوان یك دهان شویه ضد قارچ براى درمان کاندیدیازیس در مطالعه هاى فراوانی 
دارد؛  متعددى  جانبی  عوارض  کلرهگزیدین   حال،  این  با  است(16).  شده  بررسی 
مانند تغییر رنگ ناخوشایند، طعم ناخوشایند و ایجاد خشکی و سوزش در دهان که به 
نارضایتی بیمار منجر می شود. به نظر می رسد استفاده از ضدعفونی کننده هاى گیاهی 

ایمن تر از ترکیب هاى شیمیایی مانند کلرهگزیدین است(17, 18).
کلرهگزیدین   و  پونه  گیاه  آبی  عصاره  بین  مقایسه اى  تاکنون  اینکه  به  توجه  با 
0/2درصد  بر میزان رشد کاندیدا آلبیکنس انجام نشده است، بنابراین تحقیق حاضر 
استاندارد  گونه  یك  برابر  در  پونه  گیاه  آبی  عصاره  تاثیر  فعالیت  بررسی  هدف   با 
کاندیدا آلبیکانس و 10 ایزوله بالینی کاندیدا آلبیکنس جدا شده از بیماران لوسمی 
مبتال به برفك دهانی در محیط invitro (به مدت هفت ماه از آبان ماه 1397 تا 
علوم  دانشگاه  پزشکی،  دانشکده  قارچ شناسی  آزمایشگاه  در   1398 ماه  اردیبهشت 
کلرهگزیدین  با  ضدقارچی  نتایج  نهایت  در  تا  شد  طراحی  بهشتی)  شهید  پزشکی 

0/2درصد مقایسه شود. 

مواد و روش ها:
این مطالعه به روش تجربی (in vitro) انجام شد. متغیرهاى تحقیق غلظت عصاره 
پونه و حداقل غلظت مهارکنندگی رشد  (MIC)بودند. شرط ورود به مطالعه، وجود 
داروى  از  استفاده  حال  در  که  بیمارانی  و  است  بوده  دهانی  برفك  بالینی  عالیم 
آزمایش ها در غلظت هاى مختلف  مطالعه خارج شدند.  ضدقارچی گیاهی بودند، از 
خانه اى   96 میکروپلیت  در  تکرار  سه  با  رقت سازى  روش  اساس  بر  پونه  عصاره 

(Roskilde, Denmark) انجام شد. 
تهیه عصاره:

122  گرم 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 

پوشانده و پس از گذشت چهار ساعت محتویات ظرف به کمك کاغذ صافی ( کاغذ 
واتمن 42)  در محیط آزمایشگاه صاف شد. ظرف حاصل به مدت 24 ساعت روى 
بن مارى قرار داده شد، پس از تبخیر حالل، عصاره خشك حاصل شد که تا زمان 

مصرف در دماى یخچال نگهدارى شد.
: RMPI تهیه  محیط كشت

 RMPI (Invitrogen, 1640 با توجه به دستورالعمل موجود در بروشور، محیط کشت
GIBCO)  تهیه  شد. سپس محلول RMPI را فیلتر کرده که براى این منظور از 
پمپ خال استفاده شد. RMPI  فیلتر شده را داخل شیشه هاى مخصوص گذاشته و 

داخل یخچال نگه دارى شد.
تهیه سوسپانسیون قارچی:

 ATCC (American  10261 آلبیکنس  کاندیدا  استاندارد  گونه  تحقیق  این  در 
از  آلبیکنس  کاندیدا  بالینی  ایزوله   10 شد.  تهیه    (Type Culture Collection
(AML-ALL)با  میلوییدى   یا  لنفوبالستی  حاد  لوسمی  به  مبتال  بیماران  دهان 
برفك دهانی پیشرفته جدا شده  بود.  نمونه بردارى به وسیله کشیدن سوآب استریل 
در جهت هاى مختلف بر سطح  مبتال در حفره دهانی انجام شده بود و ایزوله ها در 
سابورو  کشت  محیط  روى  ایزوله ها  بود.  موجود  قارچ شناسی  آزمایشگاه  کلکسیون 
به  درجه   انکوباتور30  در  و  شد  داده  کشت   (Germany Merck) آگار دکستروز 
و  لگاریتمی  مرحله  در  که  کاندیدا  مخمرى  کلنی  از  گرفت.  قرار  ساعت   24 مدت 
فاز رشد بود، برداشت کرده و درون  لوله  آزمایش  حاوى 5 سی سی آب مقطر،  
 (303PD.Apel.  Japan)اسپکتروفوتومتر با  سپس  شد.   حل  کامال  و  شد  ریخته 
نور   (T) میتنس ترانس  خوانش  و  مقطر  آب  بالنك  با  نانومتر،   530 موج  طول  با 
 5×103 CFU/ml  عبورى اندازه گیرى شد که نور عبورى 75 تا 77  درصد معادل
سلول قارچی است. طبق پروتکل CLSI، با آب مقطر استریل آن را به میزان یك 
اولیه)،  سوسپانسیون  از  مقطر+یك میلی لیتر  آب  میلی لیتر   9) کرده  رقیق   10 به 
سپس سوسپانسیون ثانویه و  جدید را با افزودن RPMI به میزان یك به 100رقیق 
کرده (9/9 میلی لیتر RPMI به همراه 100 میکرولیتر سوسپانسیون ثانویه). بعد از 
افزودن محیطRPMI و عصاره پونه به همراه سوسپانسیون قارچی، تعداد سلول هاى 

مخمرى در هرچاهك برابر با CFU/ml  103×   2/5 شد.
و  میکروپلیت  در  پونه  گیاه  آبی  عصاره   مختلف  رقت های  تهیه 

 MIC:تعیین
ابتدا در همه چاهك هاى میکروپلیت، محیط کشت RPMI به مقدار 100 میکرولیتر 
ریخته شد. سپس در ردیف A چاهك اول،  100  میکرولیتر از عصاره (با غلظت  
500 میکروگرم بر میلی لیتر) اضافه شد. سپس با سمپلر پس ازup & down  کامل 
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 & down کامل، 100 میکرولیتر 
از چاهك دوم برداشته و به چاهك سوم اضافه شد. این کار را به همین ترتیب تا 
چاهك دهم تکرار شده و 100 میکرولیتر آخر دور ریخته شد . این کار در ردیف 
دوم و سوم میکروپلیت نیز تکرار شد. چاهك شماره 11 کنترل مثبت حاوى محیط 
کشت و سوسپانسیون قارچی و چاهك شماره 12 کنترل منفی حاوى محیط کشت 
تا  چاهك ها  تمام  به  قارچی  سوسپانسیون  از  میکرولیتر   10 بعد  مرحله   در  است. 
EوFعصاره آبی پونه، در ردیف C و B وA چاهك شماره 11 اضافه شد. در دریف
H  ردیف در  و   (Pishgaman chemistry, Iran) 0/2درصد کلرهگزیدین    Dو

مورد  دارویی  کنترل  عنوان  به   (Sigma-Aldrich, USA) نیستاتین  داروى   Gو
قرار  دقیقه  سه  مدت  به   shaker دستگاه  روى  را  میکروپلیت  گرفتند.  قرار  آزمون 
نگه  انکوباتور  در  ساعت   72 و   48  ،24 مدت  به  سپس  شد.  هموژن  کامال  تا  داده 
داشته و پس از هر بازه زمانی MIC  گزارش شد. این آزمایش ها را سه بار تکرار 
کرده و براى تایید نتایج MIC، از رقت باالترMIC ، الم میکروسکوپی تهیه شد 
و در زیر میکروسکوپ رشد یا نبود رشد مخمرهاى کاندیدا آلبیکنس مشاهده شد. 
نتایج به دست آمده MIC با روش آمارى ANOVA (آنالیز واریانس یك طرفه) 
یافته هاى میانگین و انحراف از معیار با نرم افزار (SPSS، Ver : 21/0 تجزیه و  و 
تحلیل شد. میزان value P کمتر از 0/001 در این مطالعه از نظر آماري معنادار در 

نظر گرفته شد.
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یافته ها:
نمونه سواب دهانی از برفك حفره دهانی 10 بیمار مبتال به لوسمی حاد لنفوبالستی 
سن   با  زن  پنج  و  مرد  پنج  شامل  بیماران  شد.  تهیه   (AML-ALL) میلوییدى یا 
میانگین  طور  به  بیمارستان  در  بسترى  مدت  طول  بودند.  سال   45/1  ±13/5
بیماران  از  آلبیکنس  کاندیدا  ایزوله هاى  از  درصد   50 است.  بوده   36/9±  9/17
 (ALL)و بقیه از بیماران لوسمی لنفوبالستیکی حاد (AML) لوسمی میلوییدى حاد
سیپروفلوکسازین،  داروهاى  از  نمونه گیرى  زمان  در  بیماران  همه  که  بود  شده  جدا 

آسیکلوویر، فلوکونازول و ایتراکونازول به عنوان پروفیالکسی استفاده می کردند. 

رقت هاى تهیه شده از عصاره پونه معادل500- 250- 125- 62.5- 31.25- 15.62 
میکروگرم بر میلی لیتر بود. این آزمایش براى هر ماده سه بار تکرار شد.( شکل 1) 

شکل 1.میکروپلیت حاوى عصاره  پونه  رقت سازى شده
نتایج میزان حداقل غلظت مهارکننده  رشد (MIC) براى گونه استاندارد و ایزوله هاى 
بالینی در مقابل عصاره پونه، کلرهگزیدین 0/2 درصد و نیستاتین با سه بار تکرار در 

جدول شماره یك اراِئه شده است.

پونه  عصاره    (MIC (Minimum inhibitory concentrationنتایج  : جدول1 
و  استاندارد  گونه  روى  براث  میکرودایلوشن  روش  به  نیستاتین  و  کلرهگزیدین  با 

ایزوله هاى بالینی کاندیدا آلبیکنس
براى تایید نتایج MIC، از رقت  بعد از  MIC هاى موثر، الم میکروسکوپی تهیه 
شد و در زیر میکروسکوپ رشد یا عدم رشد مخمرهاى کاندیدا آلبیکنس مشاهده 

شد. (شکل 2)

 MIC (Minimum inhibitory با  البیکانس  کاندیدا  استاندارد  گونه   .2 شکل 
concentration) 62/5 میکروگرم بر میکرولیتر که در برابر عصاره پونه در رقت 

31/25 میکروگرم بر میلی لیتر تولید جوانه کرده است و رشد کرده است. 
 10261  ) آلبیکنس  کاندیدا  استاندارد  گونه     MICبین تفاوت  است،  ذکر  قابل 
   .(P  >0/05) نبود   معنادار  آماري  لحاظ  از  بالینی  ایزوله هاى   MIC و  (  ATCC
نتایج  MIC در زمان هاي 24 و 48 ساعت یکسان بود. از آنجا که پس ازسه بار 
نتایج  کاندیدا،  گونه  با  کلرهگزیدین  و  عصاره  مجاورت  از  آزمایش ها  کردن  تکرار 
MIC مشابهي 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 دهان شویه 
بر  عالوه  داشت.  حکایت  آلبیکنس  کاندیدا  گونه هاى  تمامی  روي  کلرهگزیدین  
مي شوند  استفاده  دهانی  برفك  درمان  و  پیشگیري  براي  که   ضدقارچی  عوامل 
دهان شویه ها مانند کلرهگزیدین جایگاه ویژه اى دارند که به دلیل طیف اثر وسیع 
ضد میکروبي و از طرفی بقاي مناسب و پایدار در دهان رایج تر است. اما عوارض 
جانبي مانند تولید رنگدانه و تشکیل جرم در قسمت باالي لثه سبب شده تا محققان 
به  راستا کاربرد ترکیب هاى گیاهی  این  جایگزین باشند. در  محلول هایی  به دنبال 
عنوان دهان شویه در تولیدات و محصول هاى دارویی مورد توجه قرار گرفته است. 
پونه (Mentha longifolia) و  گیاه  آبی  عصاره  اینکه اثر  به  با توجه  مطالعه  این 
مقایسه آن با کلرهگزیدین 0/2درصد و نیستاتین روى میزان رشد جنس کاندیدا تا 
به حال بررسی نشده است  برنامه ریزى شد. تاثیر عصاره بر اساس نتایج  MIC بر 
میزان رشد کاندیدا آلبیکنس استاندارد و 10 ایزوله بالینی مقایسه شد. داده ها نشان 
داد که عصاره آبی پونه در مهار رشد ایزوله هاى کاندیدا آلبیکنس موثر است. با توجه 
بر  میکروگرم   62/5  ±0) پونه  گیاه   MIC بین مالحظه اى  قابل  تفاوت  نتایج  به 
نیستاتین  و  میلی لیتر)  بر  125میکروگرم   ±0) 0/2درصد  کلرهگزیدین  میلی لیتر) 
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(یك میکروگرم بر میلی لیتر) بر گونه استاندارد کاندیدا آلبیکنس وجود دارد. نتایج 
MIC  ایزوله هاى بالینی بیانگر افزایش تاثیر دو تا سه برابرى عصاره پونه در مقایسه 
گیاهان  قارچی  ضد  گذشته  آثار  مطالعه هاى  در  است.  کلرهگزیدین  دهان شویه  با 
ارزیابی شده است و در این تحقیق براى نخستین بار فعالیت ضدقارچی عصاره آبی 

گیاه پونه با کلرهگزیدین 0/2درصد و نیستاتین مقایسه شد.  
با  گیاهی  گونه   10 عصاره هاى  میکروبی  ضد  آثار   (1382) همکاران  و  حقیقتی   
بررسی  را  دهانی  بیمارى زاى  میکروارگانیسم  نوع  سه  بر  کلرهگزیدین  دهان شویه 
پوست  اسطوخدوس،  میخك،   آویشن،  گیاهان  عصاره   از  تحقیق  این  در  کردند. 
کردند.  استفاده  بادرنجبویه  و  سیاه  هلیله  مازو،  انار،  گل  گلپ،  رزمارینوس،  انار،  
گونه هاى میکروارگانیسم استفاده شده شامل اکتینوباسیلوس اکتینومایستوما، کاندیدا 
آلبیکنس و استرپتوکوك موتانس بود. نتیجه تحقیق موثر بودن عصاره  گیاهی را 
نسبت به کلرهگزیدین نشان می دهد اما روش ارزیابی فعالیت ضدقارچی با روش 
چاهك گذارى و فقط یك غلظت از عصاره ها بوده است. روش عصاره گیرى نیز با 

روش تحقیق حاضرمتفاوت بوده است(19).
 زهرا عطایی و همکاران (1386) آثار ضد قارچی و ضد باکتریایی دهان شویه هاى 
کردند.  مقایسه  گلوکونات  کلرهگزیدین  با  وکس  ایرال  ماتریکا،  پرسیکا،  گیاهی 
 S. salivarius, S. sanguis, S. sabrinus,  سوش هاى بررسی شده در این تحقیق
به  نسبت  گیاهی  دهان شویه هاى  نتایج،  طبق  بودند.    A. viscosus, C.albicans
گیاهی  دهان شویه  که  معناست  این  به  این  داشتند.  کمترى   MIC کلرهگزیدین 

موثرتر عمل کرده است(20).
 مشابه نتایج تحقیق حاضر، Clement Jackson و همکاران (2009) خاصیت ضد 
میکروبی نیستاتین و گیاه Euphorbia hirta را بر کاندیدا آلبیکنس ارزیابی کردند 

که نیستاتین اثر ضدقارچی بهترى نسبت به گیاه مذکور نشان داد(21). 
عصاره  میکروبی  ضد  ترکیب هاى   (2009) همکاران  و   Firas A Al-Bayati  
الکلی (متانولی) برگ هاى گیاه پونه (Mentha longifolia) را در برابر هفت نوع 
کاندیدا  مقابل  در  عصاره  این  قارچی  ضد  فعالیت  کردند.  شناسایی  میکروارگانیسم 
آلبیکنس با  MIC معادل 125 میکروگرم بر میلی لیترگزارش شده است. تفاوت در 
میزان MIC با تحقیق ما می تواند به دلیل تفاوت در نوع عصاره (آبی یا الکلی) و 

همچنین استفاده از برگ گیاه است(22).
مشابه تحقیق ما، Džamić AM و همکاران (2010) خاصیت ضد قارچی وضد 
اکسیدانی روغن ضرورى گیاه پونه (Mentha longifolia)  با روش رقت سازى در 
چاهك بررسی کردند. MIC   گزارش شده در این تحقیق با نتیجه  کار ما متفاوت 
است که می تواند به دلیل استفاده از روغن هاى ضرورى و اسید هاى چرب موجود 

در گیاه به جاى استفاده از خود گیاه پونه باشد(23).
پونه  گیاه  بیولوژیکی  فعالیت هاى  از  برخی  همکاران(2012)  و  رضوى  مهدى   
(Mentha Longifolia) را بررسی کردند. هنگام این آزمایش خاصیت ضد قارچی 

میلی لیتر  بر  میکروگرم   30/5 با  برابر  شده  گزارش   MIC .است شده  گزارش  گیاه 
روى کاندیدا آلبیکنس بوده است. در این بررسی حالل الکلی بوده و گونه استاندارد 

کاندیدا 14053ATCC  بوده است(24).
 Mentha) باکتریایی  ضد  خاصیت   (2015 همکاران(  و  حیدرى  فروزان   
این  در  کردند.  بررسی   Salmonella typhimurium باکترى  علیه   (Longifolia
تحقیق با عصاره  اتانولی گیاه پونه و روش رقت سازى، MIC گزارش شده علیه 

گونه سالمونال پنج میکروگرم بر میلی لیتر است(25).
در تحقیق حاضر، ایزوله هاى بالینی از بیمارانی که مبتال به لوسمی میلوییدى حاد  و 
لنفوییدى حاد  بودند، تهیه شد. استفاده از داروهاى کورتیکوسترویید و سایر داروهاى 
بیمارى هاى  براى  را  شرایط  بیماران  از  دسته  این  در  ایمنی  سیستم  تضعیف کننده 
فرصت طلب قارچی مانند کاندیدیازیس مهیا می کند. با توجه به نتایج این تحقیق و 
تاثیر مناسب عصاره پونه، جاى امیدوارى خواهد بود که بتوان از این عصاره در قالب 
دهان شویه 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. 
در  آلبیکنس  کاندیدا  رشد  بر  پونه  عصاره  بودن  موثر  به  توجه  با  می شود   پیشنهاد 
مقایسه با کلرهگزیدین 0/2درصد، در پژوهش هاى بعدى مواد موثره در گیاه پونه با 
روش  HPLC ارزیابی شود تا بتواند از لحاظ کاربردى به عنوان دهان شویه مطرح 

شود.  

نتیجه گیری:
کلرهگزیدین  از  موثرتر  قارچی  ضد  خاصیت  داراى  پونه  گیاه  می رسد  نظر  به 
0/2درصد است اما تاثیر کمترى در مقایسه با داروى نیستاتین دارد. بنابراین پیشنهاد 
می شود بررسی هاى بیشتر در زمینه آثار سایر فرکشن ها و ترکیب هاى گیاه پونه با 
هر دو عصاره الکلی و آبی بر ایزوله هاى بالینی کاندیدا آلبیکنس جدا شده از حفره 
دهانی انجام شود. با انجام تحقیق هاى جامع تر می توان به اهداف کاربردى این گونه 
تحقیق ها که تولید دهان شویه هاى گیاهی موثر و کارآمد با حداقل عوارض جانبی  

است، دست یافت.
قدردانی و تشکر:

از همکارى صمیمانه آقاى دکتر سیدجواد سیدطبایی (استاد انگل شناسی پزشکی)، 
دانشگاه  پزشکی  دانشکده  قارچ شناسی  آزمایشگاه  (کارشناس  نوروزى  مریم  خانم 
دانشکده  (پژوهشگر  محمدکمالی نژاد  مهندس  بهشتی)،  شهید  پزشکی  علوم 
داروسازى)، آقاى دکتر خرازى (مشاور آمارى دانشگاه دندانپزشکی دانشگاه تهران)

سپاسگزارى می شود. 
دانشکده  دندانپزشکی  حرفه اى  دکترى  دانشجویی  پایان نامه  از  برگرفته  مقاله  این 
به    ،1258 ثبت  شماره  به  تفتیان  متینه  دانشجو  تهران،  آزاد  دانشگاه  دندانپزشکی 

راهنمایی خانم دکتر ساره فرهادى است.
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