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( )Matricaria chamomilla L.به تنهایی و ترکیب با نیستاتین بر رشد قارچ
کاندیداآلبیکنس جداشده از عفونت واژینیت در شرایط invitro
فاطمه ابراهیمی ،1کامبیز روشنایی ،1فاطمه جمالو
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تاریخ دریافت19/4/91 :

چکیده
مقدمه :با افزايش روز افزون مصرف گیاهان دارويی در درمان طبی ،اين شاخه از طب مکمل ،جايگاه ويژهای در درمان بیماری
ها پیدا کرده است .اين مطالعه به منظور مقايسه اثر غلظت عصاره های گیاه بابونه و کاسنی به تنهايی و ترکیب با داروی نیستاتین بر
رشد قارچ کانديداآلبیکنس جدا شده از عفونت واژنیت در شرايط آزمايشگاهی و مقايسه آن با سوش استاندارد مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها :در اين مطالعه تجربی اثرات ضد قارچی دو گیاه دارويی روی کانديدا آلبیکانس مورد بررسی قرار گرفت.
گیاهان مورد نظر بابونه و کاسنی بودند .اين گیاهان بر حسب استفاده های دارويی قديمی و مطالعات گذشته ای که انجام شده بود
انتخاب شدند .کانديدا آلبیکنس در محیط سابرو دکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل ،کشت داده شد .سه سری  10تايی از عصاره
گیاهان مورد نظر و يک سری  10تايی از ديسک آغشته به نیستاتین آماده شد .داخل هر پلیت 1 ،ديسک عصاره گیاهی 1 ،ديسک
نیستاتین به عنوان کنترل مثبت و يک ديسک متانول و  1ديسک خالی به عنوان کنترل منفی گذاشته شد .بعد از  24ساعت ،میزان
قطر هاله عدم رشد هر عصاره گیاهی با میزان قطر هاله عدم رشد کنترل مثبت با آنالیز  ANOVAمقايسه شد(.)P<0.05
یافته های پژوهش :قطر هاله عدم رشد در اطراف ديسک های کاسنی و بابونه با ارتباط معنی داری با نیستاتین ديده
شد( .)P≤0.05میزان هاله عدم رشد نیستاتین( )30میلی متر از بابونه( )21میلی متر بیشتر بود و میزان هاله عدم رشد نیستاتین()28
میلی متر با تفاوت معنی داری از کاسنی( )17میلی متر بیشتر بود( .)P≤0.05هم چنین میزان هاله عدم رشد در ترکیب بابونه و
نیستاتین( )47میلی متر از بابونه( )21میلی متر بیشتر بود و میزان هاله عدم رشد در ترکیب کاسنی و نیستاتین( )45میلی متر از
کاسنی( )17میلی متر بیشتر بود.
بحث و نتیجه گیری :کاسنی و بابونه تاثیرات ضد قارچی روی کانديدا آلبیکنس را نشان دادند .ولی تاثیر بابونه بر روی عدم
رشد سويه های کانديدا آلبیکنس نسبت به کاسنی بیشتر بود.
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مقدمه
واژينیت ،يک بیماری متداول ناحیه ژنیتال می باشد
که هر ساله حدود ده میلیون از مراجعات پزشکی را به
خود اختصاص می دهد .شايع ترين عوامل ايجاد کننده
واژينیت ها ،باکتری ها بوده و کانديدا آلبیکنس به
عنوان دومین عامل بروز اين عفونت ها محسوب می
شود .ولوواژينیت کانديدايی يک عفونت مخاطی فرصت
طلب و شايع میباشد که بیشتر به علت قارچی به نام
کانديدا آلبیکنس ايجاد می شود .اين بیماری بیشتر در
زنان سالم در سن باروری ايجاد شده و باعث ناراحتی و
گرفتاری آن ها می شود که غالباً ناشناخته باقی می
ماند( .)1کانديدا آلبیکنس-مخمر-يک قارچ طبیعی
ساکن حیوانات خونگرم و انسان است .اين قارچ به طور
طبیعی و بدون داشتن زيانی در مهبل(واژن) زنان و
روده زنان و مردان رشد می کند( .)2اين قارچ بسته به
طبیعت میزبان ،دو گروه عفونت را به وجود می آورد:
عفونت های سطحی(مانند :دهانی ،مهبلی و
کانديديازيس جلدی) که در افراد سالم هم ديده می
شود ،عفونت های عمقی(مانند :ريوی ،گوارشی ،ادراری
و کانديدمی) که در افراد با اختالل شديد ايمنی رخ می
دهد( .)3واژينیت کانديايی همواره يکی از معضالت
پزشکی در بین زنان است .در ايجاد واژينیت کانديايی،
عوامل بیماريزای متعددی از جمله فاکتورهای مرتبط
با عامل بیماريزا و عوامل مرتبط با میزبان از اهمیت
خاصی برخوردار هستند( .)4از جمله عوامل بیماريزا می
توان به قدرت اتصال کانديدا به بافت میزبان از طريق
عواملی مانند مولکول های چسبنده و پروتئین هايی که
اين اتصال را تسريع می کند اشاره نمود( .)5عفونت
های کانديدا بايد درمان شوند؛ زيرا ممکن است در
بیماران نوتروپنیک و نقص ايمنی ،انتشار يابند .روش
درمانی چنین عفونت هايی يک چالش بزرگ است؛ زيرا
مقاومت پاتوژن ها نسبت به تعدادی از داروهايی که
مورد استفاده وسیع هستند؛ افزايش يافته است(.)6
مشکالت همراه با درمان و مديريت عفونت های
کانديدا ،کشف عوامل ضدقارچی جديد به منظور
گسترده تر کردن طیف فعالیت علیه کانديدا را ضروری
می سازد .فرآورده های طبیعی مشتق شده از گیاهان
ممکن است به صورت بالقوه منجر به ترکیبات جديدی

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 17:36 IRDT on Sunday June 24th 2018

شوند که می توانند سبب مهار رشد اين قارچ ها
شود( .)7از طرفی درمان های سنتی ارزانتر و موثرتر از
درمان های مدرن می باشند و در واقع در جوامعی که از
گیاهان داروئی استفاده می کنند خطر ابتالء به عفونت
کمتر است( .)8از ديرباز در مناطق غربی ايران برای
درمان عفونت واژنیال از عصاره های گیاهی مختلفی
استفاده می کردند.
گیاه مورد مطالعه کاسنی و نام علمی
آن( )Cichorium intybusL.می باشد .گیاه کاسنی
متعلق به تیره مرکبات ،زير تیره زبانه گلی ها و از مهم
ترين گیاهان تیره( )Asteraceaeمی باشد .اين گیاه
دارای ريشه نسبتاً ضخیم و عمود ،ساقه حامل تعداد
زيادی گل های آبی رنگ و برگ های پائینی ساقه
بريده وبرگ های بااليی آن به صورت ساده و از نوع
متناوب است .ارتفاع ساقه کاسنی در حالت وحشی به
 0/5تا  1/5متر می رسد ولی گاهی از  2متر هم تجاوز
می کند .موسم گل دهی گیاه کاسنی در تابستان از تیر
ماه تا شهريور ماه است .اين گیاه در سراسر قاره اروپا
به عنوان گیاه زينتی و دارويی کشت داده می شود .در
ايران در نواحی کوهستانی ،خراسان ،گیالن و
مازندران ،زنجان ،تهران ،اصفهان و بسیاری از مناطق
ديگر می رويد( .)9از جمله ترکیبات مهم گیاه کاسنی،
ترکیبات فالونوئیدی و ترپنوئیدی می باشد( .)10بابونه
با نام علمی  Matricaria chamonailگیاهی از تیره
کاسنی(مرکبات) است .ارتفاع اين گیاه بین  30تا 70
سانتی متر متغیر بوده و ساقه آن دارای انشعاب هايی
است که هر يک از آن ها به کاپیتول هايی به قطر
 1-2/5سانتی متر منتهی می شود .گل ها از دو نوع
گلچه زبانه ای و لوله ای تشکیل شده اند و در انتهای
ساقه مشاهده می شوند .گلچه های کناری زبانه ای به
رنگ سفید و تعداد آن ها متفاوت و بین  12تا  18عدد
در هر گل است و اين گلچه ها از نظر جنسی ماده
هستند( .)11گلچه های میانی نهنج لوله ای به رنگ
زرد ديده می شوند .اين گلچه ها از نظر جنسی نر
ماده(دوجنسی) بوده که پس از باز شدن ،استوانه ای
شکل می شوند .گل آذين بابونه يک کاپیتول انتهايی
است( .)12عصاره بابونه از  120نوع ترکیب شیمیايی
تشکیل شده است که شامل کامازولین ها ،فالونوئیدها
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قطر هاله عدم رشد در حضور نیستاتین-بابونه،
نیستاتین و بابونه :بر اساس نتايج به دست آمده(نمودار
شماره  )1میانگین قطر هاله عدم رشد با افزايش غلظت
ها افزايش يافته است و میزان هاله عدم رشد داروی
نیستاتین نسبت به گیاه بابونه بیشتر و دارای اختالف
معنی داری در سطح  a, P 0.05می باشد .اما میزان
هاله عدم رشد ترکیب نیستاتین و بابونه نسبت به
داروی نیستاتین افزايش يافته و دارای اختالف معنی
داری در سطح  b, P 0.05می باشند.
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و کومارين ها بوده و از مهم ترين اجزای فعال موجود
در آن کامازولین ،آپی جنین و بیزابولول را می توان نام
برد( .)13از آن جايی که مطالعات گذشته اثرات ضد
میکروبی(ضد قارچی و ضد باکتری) گونه های مختلف
گیاه کاسنی( )14و بابونه( )15را نشان داده است ،لذا
هدف از انجام اين تحقیق ،مقايسه اثر عصاره
هیدروالکلی گیاه کاسنی و بابونه بر رشد قارچ کانديدا
آلبیکنس جدا شده از عفونت واژينیت در شرايط in
 vitroمی باشد.
مواد و روش ها
عصاره گیری :جهت تهیه عصاره های مورد
مطالعه ،گیاهان کاسنی و بابونه از مناطق مختلف استان
جمع آوری و در دمای محیط و سايه(به دور از نور
مستقیم) خشک گرديدند .سپس با کمک آسیاب گیاه را
به صورت پودر درآورده و  2/2گرم از پودر حاصله در
دستگاه سوکسله قرار گرفته و از اتانول  70درصد(cc
 )30به عنوان حالل استفاده شد .ابتدا سوکسله روی
حرارت(هیتر) قرار گرفت و با داغ شدن و جوشیدن
اتانول درون بالن سوکسله ،اتانول  70درصد()30 cc
بخار شده وارد مخزن بااليی سوکسله شده با پودر گیاه
ترکیب شده و اتانول به رنگ قهوه ای روشن درآمد و
اتانول همراه مقداری از گیاه که در آن حل شده بود
وارد بالن سوکسله می گرديد و دوباره اتانول 70
درصد( )30 ccبخار شده وارد مخزن بااليی سوکسله
شده و در تماس با پودر گیاه قرار گرفت و در هر بار
مقداری از عصاره را حل کرده و با خود وارد بالن
سوکسله می کند ،بعد از حدود شش ساعت همه عصاره
به داخل بالن وارد می شود .عصاره حل شده در اتانول
 70درصد( )30 ccرا ابتدا صاف کرده و سپس برای
جداسازی عصاره و اتانول 70درصد( )30 ccرا در
دستگاه روتاری با دمای  40درجه سانتی گراد ،با دور
 60دور در دقیقه قرار داده شد تا عصاره مورد نظر از
آب و اتانول  70درصد( )30 ccجدا شود ،سپس عصاره
را به صورت مايع از روتاری اواپراتور خارج کرده و در
پلیت و در آون با دمای پايین خشک کرديم و در نهايت
برای اين که مواد موثر خود را از دست ندهد ،در
يخچال و دور از نور نگهداری شد.
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تهیه نمونه :در اين بررسی از  30نفر نمونه گیری
شد ،در ابتدا جهت زنان مشکوک به واژينیت که باردار
نباشند پرسش نامه ای تکمیل گرديد و سوال هايی
شامل:سن ،شغل ،میزان تحصیالت ،عاليم
بیماری(خارش ،سوزش ،ترشح )...پرسیده شد .سپس
جهت گرفتن نمونه بیمار را در وضعیت لیتوتومی قرار
داده و توسط سواپ استريل از ترشحات آن ها نمونه
برداری کرديم وسواپ را ابتدا درون لوله های درپیچ دار
حاوی  0/5سی سی نرمالین سالین و جهت کشت
مستقیم بر روی سابروز دکستروز حاوی کلرامفنیکل
قرار داده شد .سپس نمونه را بعد از کشت بر روی
محیط سابروز دکستروزآگار حاوی کلرامفنیکل ،به مدت
 24-48ساعت در دمای  37درجه گرم خانه گذاری
کرده ،سپس با به کارگیری تست های مرفولوژی(رنگ
آمیزی گرم جهت مشاهده وجود مخمر دارای جوانه و
سودوهايف) ماکرومیکروسکوپی توانايی تولید لوله زايا
در سرم ايجاد کرده و جهت کشت بر محیط کروم آگار
به مدت  24-48ساعت در دمای  37درجه قرار داده
شد .در نهايت با سپری کردن اين مراحل می توان
گونه آلبیکنس را از غیر آلبیکنس جدا نمود.
آنالیز آماری :داده های به دست آمده با استفاده از
نرم افزار  SPSS vol.18و روش آماری تجزيه و
تحلیل واريانس يک طرفه( )ANOVAو آزمون
مقايسه زوج ها( )Paired Samples Testمورد تجزيه
و تحلیل قرار گرفتند و سطح معنی دار در همه اين
حاالت  P 0.05در نظر گرفته شد .رسم نمودارها با
نرم افزار  Excelصورت گرفته و نمودارهای میانگین به
صورت  Mean±SEMنمايش داده شد.
یافته های پژوهش
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 )3میانگین قطر هاله عدم رشد با افزايش غلظت ها
افزايش يافته است و میزان هاله عدم رشد بابونه نسبت
به کاسنی افزايش يافته و دارای اختالف معنی داری در

کاسنی

e

e

b

b
e

میانگین قطر هاله عدم رشد بر حسب mm

e

e

b

20 µg/disk 40 µg/disk 60 µg/disk 80 µg/disk 100 µg/disk

غلظت های مورد استفاده
نمودار شماره  .3میانگین قطر هاله عدم رشد در حضور نیستاتین/بابونه ،بابونه و کاسنی

ضد قارچی هستند و عصاره گیاه بابونه نیز دارای اثر
ضد باکتريايی قوی تری نسبت به عصاره گیاه کاسنی
می باشد.
فعالیت های ضد قارچی بابونه به وسیله محققین
متعدد به اثبات رسیده است( .)18در اين زمینه ،بر
اساس مطالعات حسینی پور و همکاران طی سال
 ،2013امکان استفاده از اسانس بابونه برای مقابله با
میکروب های بیماريزا به عنوان يک جايگزين بی ضرر
برای آنتی بیوتیک ها وجود دارد( .)19عالوه بر اين ،در
مطالعه طالبی فعالیت ضد قارچی بابونه علیه کانديدا
آلبیکنس حساس بررسی و نتايج آن نشان داد که بابونه
می تواند از رشد کانديدا آلبیکنس در شرايط
آزمايشگاهی ممانعت کند که با نتايج حاصل از اين
تحقیق هم خوانی دارد( .)20بابونه به عنوان گیاه
دارويی دارای مواد فعال بیولوژيکی است که از آن جمله
می توان به فالونوئیدها و کومارين ها اشاره کرد(.)21
فالونوئیدها از جمله مهم ترين مواد تشکیل دهنده گل
بابونه هستند و فالونول -o-گلیکوزيدها بیشترين
میزان اين ترکیبات را تشکیل می دهد(.)22

بحث و نتیجه گیری
شايع ترين عوامل ايجادکننده واژينیت ها ،باکتری
ها بوده و کانديدا آلبیکنس به عنوان دومین عامل
ايجادکننده اين عفونت محسوب می شود .هم چنین
شايع ترين مخمر جدا شده از واژن شامل کانديدا
آلبیکنس( 85تا  90درصد) می باشد و در زنان با
عالئمی نظیر تورم ،قرمزی ،سوزش و خارش لب های
مهبل و ترشحات شیری و سفید رنگ بروز می
کند( .)16عدم دسترسی آسان و گران بودن داروها،
اثرات جانبی و به ويژه توسعه مقاومت دارويی منجر به
استفاده از مواد بیولوژيکی به عنوان راه حل های
جايگزين گرديده است .در اين میان به نظر می رسد
گیاهان و ترکیباتی که از گیاهان مشتق شده اند راه
حل های مناسبی برای درمان بیماری های عفونی
مقاوم باشند( .)17در مطالعه حاضر تاثیر مهاری اسانس
گیاه بابونه و کاسنی بر سويه بومی کانديدا آلبیکنس
مورد مطالعه قرار گرفته است .نتايج به دست آمده از
اندازه گیری قطر هاله عدم رشد نشانگر اين است که
عصاره بابونه و کاسنی دارای خاصیت ضد باکتريايی و
36
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قطر هاله عدم رشد در حضور نیستاتین/بابونه ،بابونه
و کاسنی :بر اساس نتايج به دست آمده(نمودار شماره

سطح  e, P 0.05می باشد .هم چنین میزان هاله عدم
رشد ترکیب داروی نیستاتین و بابونه نسبت به بابونه
نیز افزايش يافته و در اختالف معنی داری در سطح b,
 P 0.05می باشد.
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فالونوئیدها ترکیبات هیدروکسیله فنلى هستند که
دارای اثرات آنتی اکسیدانی می باشند و به صورت يک
گروه متصل به يک حلقه آروماتیک مشاهده می شوند.
طبق بررسى هاى انجام شده ،اين ترکیبات توسط
گیاهان در پاسخ به عفونت هاى میکروبى ساخته مى
شوند .فعالیت آن ها به علت اتصالشان به پروتئین هاى
خارج سلولى و محلول و اتصال به ديواره سلولى باکتر
ى ها می باشد .با توجه به اتصال فالنوئیدها به پروتئین
ها ،فعالیت ضد میکروبى اين ترکیبات مربوط به توانايى
آن ها در غیر فعال کردن آدهسین ها ،آنزيم ها و
پروتئین هاى انتقال دهنده غشاى سلول می باشد(.)23
در اين خصوص بر اساس مطالعات صورت گرفته،
فالونوئیدهای موجود در انار به همراه پروتئین هايی با
وزن ملکولی زياد ،کمپلکس های پیچیده ای را تشکیل
می دهند و بدين ترتیب پس از جذب می توانند با آنزيم
های سلولی(اکسید وردکتاز) موجود در سیتوپالسم و
ديواره سلولی واکنش داده و خاصیت ضد میکروبی خود
را اعمال می کند( .)24هم چنین طی نتايج تحقیقات
ديگر در اين خصوص ،اثر ترکیبات فنولیک بر رشد
میکروب ها و تولید سم می تواند در نتیجه قابلیت
ترکیبات فنولیک در تغییرپذيری ديواره سلولی و خروج
ماکرومولکول ها از درون سلول نیز باشد .هم چنین اين
ترکیبات می توانند با پروتئین های غشاء واکنش داده و
باعث تغییر شکل اين پروتئین ها و به تبع آن تغییر در
عملکرد آن ها شوند( .)25از طرفی با توجه به نتايج
حاصل از پژوهش فرهنگی و ساير محققین ،اسانس
گیاه نعناع فلفلی به دلیل دارا بودن تیمول ،منتول،
ترکیبات فنول و فالونوئید ،و هم چنین اکسید کننده
هايی مانند پیپريتنون اکسید و ترپن ها دارای خاصیت
ضد باکتريايی و ضد مخمری به خصوص کانديدا
آلبیکنس می باشد که با نتايج پژوهش حاضر هم راستا
می باشد(.)26
کومارين ها ترکیباتى فنلى اند که از الحاق بنزن و
 -αپیرون تشکیل مى شوند( .)27نتايج مطالعات در
زمینه خواص ضد باکتريايى کومارين ها نشان می دهد
که کومارين از طريق ايجاد منافذ در ديواره سلولی قارچ
کانديدا آلبیکنس ،سبب نشت و نکروز محتوای
سیتوپالسمی و به دنبال آن مرگ سلولی می شود(.)28
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عالوه بر اين ،محققان در طی پژوهش های خود اظهار
داشتند ،کومارين موجب کاهش محتوای ارگوسترول
سلول قارچی می شود .ارگوسترول به عنوان معیاری
برای سیالیت غشاء می باشد و افزايش آن نشان دهنده
سالمت غشاء در سلول قارچی می باشد .از اين رو مهار
سنتز ارگسترول ،منجر به تغییر در ساختار و عملکرد
غشای سلولی و در نتیجه کاهش سلول قارچ می
شود( .)29عصاره گیاه کمای بیابانی نیز ،اثرات ضد
میکروبی خود را به واسطه وجود کومارين اعمال می
کند .هدف احتمالى کومارين ها ،پلی پپتیدهاى ديواره
سلولى و آنزيم هاى متصل به غشا هستند .کومارين ها
هم چنین می توانند سوبستراى آنزيم ها را براى
میکروارگانیسم ها غیر قابل دسترس کنند( .)30بنا بر
اين با توجه به حضور ترکیبات فنولیک و فالونوئیدها و
کومارين در گیاه بابونه ،اين ترکیبات احتماالً از طريق
اتصال به پروتئین ها و تغییر در عملکرد آن ها ،فعالیت
ضد میکروبی خود را اعمال می کنند .گیاه ديگر مورد
مطالعه در اين پژوهش ،کاسنی می باشد .در اين
خصوص دانشمندان ،اثر ضد میکروبی عصاره کاسنی را
بررسی کرده و نشان دادند هم عصاره آبی و هم عصاره
الکلی اين گیاه بر روی اين باکتری ها موثر می باشد.
بر طبق اين مطالعه ،تقريباً همه ترکیبات ضد میکروبی
شناخته شده در اين گیاه آروماتیک يا ترکیبات آلی
هستند و بیشتر از طريق حالل های اتانولی و متانولی
استخراج می شوند( .)31شیخی و همکاران نیز طی
مطالعات خود در سال  ،2012فعالیت ضد قارچی
اسانس کاسنی را در مدل عفونت کانديديايی در شرايط
 in vitroو  in vivoبررسی کرده و اثبات کردند که
اين گیاه دارای قدرت ضد قارچی می باشد( .)32نتايج
به دست آمده از اين تحقیقات با نتايج مطالعه حاضر،
مشترک می باشد .تحقیقات جعفری و همکاران در سال
 2015نشان داده اند که عصاره گیاه کاسنی دارای
ترکیبات تری پنوئیدی و مونوترپن هايی است که
فعالیت ضد میکروبی علیه باکتری های گرم منفی
دارند( .)33عصاره های گیاهی ،متابولیت های ثانويه ای
هستند که غنی از ترکیبات با هسته مرکزی ايزوپرنی
هستند .اين ترکیبات با نام عمومی ترپن ها خوانده می
شوند که ساختار شیمیايی عمومی آن ها C10H16
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است و به صورت مونوترپن ،دی ترپن ،تتراترپن و
تتراترپن ها مشاهده می شوند .هنگامی که اين
ترکیبات حاوی عناصر ديگری(معموالً اکسیژن) باشند،
ترپنوئید نامیده می شوند .ترپنوئیدها از واحدهای استات
ساخته می شوند و دارای مبداء مشترکی با اسید چرب
هستند .تفاوت آن ها با اسیدهای چرب در انشعابات
فراوان و حلقوی بودن آن ها است( .)34در اين رابطه،
اصغريان و همکاران خود در طی تحقیقات خود در سال
 ،2015فعالیت مهارکنندگی ترپنوئیدها علیه باکتری ها،
قارچ ها و ويروس ها مورد بررسی قرار گرفته است.
مکانیسم عمل تريپنوئیدها احتماالً به صورت تشکیل
کانال های يونی در غشای میکروبی يا مهار رقابتی
آدهسین های پروتئین های میکروبی يا گیرنده های
پلی ساکاريدی میزبان است( .)35بنا بر اين با توجه به
حضور تريپنوئید در گیاه کاسنی ،اين ترکیبات احتماالً از
طريق اتصال به پروتئین ها و تغییر در عملکرد آن ها،
فعالیت ضد میکروبی و ضد قارچی خود را اعمال می
کنند .نتايج حاصل از اين تحقیق نشان می دهد که
عصاره گیاه بابونه و کاسنی دارای خاصیت ضد
میکروبی می باشند و گیاه بابونه بیشترين خاصیت ضد
باکتريايی و ضد قارچی را در مقايسه با عصاره گیاه
کاسنی دارد .فعالیت ضد میکروبی و از جمله ضد قارچی
گیاهان کاسنی( )36و بابونه( ،)37احتماالً مربوط به
ترکیبات و اجزای ضد میکروبی آن ها می باشد .بر
اساس اين مطالعه غلظت های  80μg/mlو 100
داروی نیستاتین در مطالعه حاضر دارای هاله عدم رشد
به میزان  26و  28میلی متر می باشد اما میزان قطر
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هاله عدم رشد ترکیب داروی نیستاتین و گیاه کاسنی
در غلظت های فوق به ترتیب  50و  45میلی لیتر
محاسبه گرديد که با مطالعات مشابه هم خوانی
دارد( .)38در مطالعه مشابه ای که در سال  2012توسط
بهمنی و همکاران انجام شد ،مقادير غلظت های
مهارکنندگی و کشندکی گیاه بابونه در رابطه گونه
کانديدا آلبیکنس به اثبات رسید( ،)39با قطر عدم هاله
رشد ترکیب گیاه بابونه و داروی نیستاتین در مطالعه
حاضر که در غلظت های  80μg/mlو  100به ترتیب
 39و  47می باشد هماهنگی دارد .با توجه به اين نتايج
می توان از عصاره اين گیاهان و فرآورده های آن برای
درمان برخی از عفونت ها استفاده نمود که البته اين
مسئله تحقیقاتی را بر روی نمونه های حیوانی
آزمايشگاهی نیاز دارد .از طرفی با توجه به محدوديت
های روز افزون استفاده از مواد شیمیايی ضد میکروبی
نظیر عوارض جانبی و ايجاد مقاومت دارويی ،نیاز به
جايگزينی اين مواد با مواد طبیعی از جمله عصاره های
اين گیاهان دارد و می تواند در کنترل بیماری ها مفید
باشد .بنا بر اين از آن جايی که عصاره هیدروالکلی
گیاهان کاسنی و بابونه اثر مهارکنندگی و کشندگی بر
علیه قارچ کانديدا آلبیکنس در شرايط برون تنی( in
 )vitroنشان داد ،اين تحقیق می تواند مقدمه ای برای
انجام مطالعات بیشتر در شرايط درون تنی()in vivo
بررسی تاثیر دما و ساير شرايط فیزيولوژيک بدن انسان
بر اين عصاره و هم چنین احتمال پیداش مقاومت
دارويی تحقیقات بیشتری انجام شود.
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The Comparison of Cichorium IntybusL and Matricaria chamomilla
L. Hydroalcoholic Extract Effect Composition with one of them
Nystatin on the Isolated Candida albicans from
Vaginal Infection under Invitro Conditions
Ebrahimi F1, Roshanai K1*, Jamalu F1
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Abstract
Introduction: Candidal vulvovaginitis
occurs in female genital by the over growth
of candida especially candida albicans. This
infection may be resistant to therapy and
occasionally becomes chronic. In some
patients this form of infection is recurrent.
Candida species are the most important
factors in development of fungal infection
in human beings and animals. According to
the daily increase of drug resistance,
attempts are important for providing antifungal and anti-microbial drugs. With the
increasing consumption of medical plants
for medical treatment, this topic of
complementary medicine found a unique
place.
This
study
compares
the
concentration effects of Cichorium
intybusL. and Matricaria chamomilla L.
hydroalcoholic extract and the mixed with
Nystatin on the isolated Candida albicans
from Vaginal Candidiasis and standard
under in vitro conditions.

control discs after 24 hours. Data was
analysed by ANOVA statistical test
(P<0.05).
Findings: There was a significant
difference between the diameter of nongrowth halo around the plant extracts and
Nystatin discs. The diameter of non-growth
halo in nystation discs (30 mm) was more
than that for Matricaria chamomilla L.
discs (21 mm). Non-growth halo in discs
(28 mm) nystation were also more than
Cichorium intybus L. discs (17 mm)
(p<0.05). As well as the diameter of nongrowth halo in Combination Matricaria
chamomilla L. and Nystatin discs(47 mm)
was more than that for nystatin Matricaria
chamomilla L. discs(21 mm) and the
diameter
of
non-growth
halo
in
Combination Cichorium intybusL, and
Nystatin discs(45 mm) was more than that
for nystatin Cichorium intybusL discs(17
mm).

Materials & Methods: This experimental
study assessed the antifungal effects of two
plant extracts on candida albicans.
Cichorium intybus L and Matricaria
chamomilla L. were selected based on the
previous
researches
and traditional
usages.
C.Albicans was cultured on
sabouraud dexterose agar containing
chloramphenicol. On each plate, one plant
extract disc, one nystatin disc (as positive
control), and one blank disc (as negative
controls) were placed. The mean diameter
of non-growth halo around each plant
extract was compared with the mean
diameter of non-growth halo of positive

Discussion & Conclusions: Cichorium
intybusL and Matricaria chamomilla L.
exhibited antifungal effects on C. Albincans
But the effect of Matricaria chamomilla L.
on the lack of growth of Candida Albicans
strains was greater than that in Cichorium
intybusL.
Keywords:
Antifungal
effect,
Hydroalcoholic
extract,
Cichorium
intybusL, Matricaria chamomilla L,
Nystatin
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