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مقایسه بین اثر ضد قارچی فوماریا آفیسینالیس ،اکیناسئا آنگوستیفولیا
و سرکه های سیب ،خرما و انگور با فلوکونازول در مقابله با کاندیدا
آلبیکنس و کاندیدا گالبراتا به دست آمده از کاندیدیازیس واژن
مجید باقری ،1مهناز محمودی راد ،*2اردالن منصوری ،3شیما یونس پور،4
5

دکتر ربابه طاهری پناه
.1
.2
.3
.4
.5

کارشناسی ارشد زيستشناسی سلولی و مولکولی ،دانشکده زيست شناسی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ايران.
دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی ،مرکز تحقیقات پوست ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
تهران ،ايران.
لیسانس علوم آزمايشگاهی ،مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران،
ايران.
کارشناسی ارشد آمار زيستی ،دانشکده بهداشت عمومی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ايران.
متخصص زنان و زايمان ،مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی ،تهران ،ايران.

خالصه

تاریخ پذیرش1333/12/3 :

تاریخ دریافت1333/6/31 :

مقدمه :کانديدياز ولوواژينال ،يک بیماری آزار دهنده در میان زنان است که عامل آن عمدتاً کانديدا آلبیکنس و
کانديدا گالبراتا می باشد .مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات ضد قارچی سرکه خرما ،سرکه سیب ،سرکه انگور،
عصاره متانولی تخم فوماريا آفیسینالیس (شاه تره) و عصاره متانولی بذر اکیناسئا آنگوستیفولیا (سرخارگل) در مقايسه
با داروی فلوکونازول در جلوگیری از رشد دو گونه قارچ کانديدا آلبیکنس و کانديدا گالبراتای جدا شده از بیماران
مبتال به کانديديازيس واژن انجام شد.
روش کار :اين مطالعه سطحی مقطعی در سال 1332بر روی  43نمونه از ترشحات واژينال زنان ولوواژينال مثبت که
در بیمارستان مهديه تهران به داروی فلوکونازول پاسخ نداده بودند ،انجام شد .از اين  43نمونه 13 ،مورد کانديدا
آلبیکنس و کانديدا گالبراتا تشخیص و جداسازی شد .عصاره گیاهان به روش خیساندن تهیه شد ،سپس با روش آگار
ديفیوژن و تعیین قطر هاله عدم رشد ،میزان حساسیت و يا مقاومت کانديدا آلبیکنس و کانديدا گالبراتا در مقابل
ترکیبات گیاهی تهیه شده مورد بررسی قرار گرفت .تجزيه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS
(نسخه  )16و آزمون های ويلکاکسون و من ويتنی انجام شد .میزان  pکمتر از  5/55معنادار در نظر گرفته شد.
یافته ها :فلوکونازول در مقايسه با ترکیبات آلی مورد مطالعه ،هاله عدم رشد بزرگتری داشت .با اين حال سرکه سیب
و انگور ،تأثیر قابل توجهی در میان ترکیبات طبیعی داشتند .ساير ترکیبات اثربخشی قابل توجهی را نشان ندادند.
نتیجه گیری :گیاهان پزشکی و سرکه ها هاله مهارکننده کوچک تری نسبت به فلوکونازول داشتند ،عوارض جانبی
جدی نداشتند و هزينه بسیار کمتری را تحمیل می کنند .عالوه بر اين ،روش مشخصی برای ارزيابی قابل اعتماد
گیاهان با توجه به قطر هاله عدم رشد آن ها هنوز مشخص نشده است.
کلمات کلیدی :آگار ديفیوژن ،اکیناسئا آنگوستیفولیا ،فوماريا آفیسینالیس ،کانديدا آلبیکنس ،کانديدا گالبراتا
* نویسنده مسئول مکاتبات :مهناز محمودی راد؛ مرکز تحقیقات پوست ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ايران .تلفن22433352 :
 521-؛ پست الکترونیكmahnazrad@gmail.com :
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ترکیبات و طراحی داروهای جديد برای جايگزينی با
داروهای قبلی می نمايد.
تعداد فزاينده ای از مطالعات بر روی ترکیبات و
داروهای گیاهی در حال انجام می باشند .احتماالً اين
نوع ترکیبات ،قابل اطمینان تر و ايمن تر از ترکیبات با
منشأ غیر طبیعی می باشند .در حال حاضر ،تالش
هايی برای استفاده از عصاره گیاهان برای اهداف
پزشکی انجام گرفته است ( )5و برخی تحقیقات ،اثرات
ضد باکتری و ضد قارچ از برخی از گیاهان مانند
اکیناسه 2و فوماريا 3را نشان داده اند ( .)3-6همچنین
به تازگی ،انواع مختلف سرکه به خاطر اثرات مفید آن
ها بر سالمتی مورد توجه قرار گرفته است.
در اوايل سال  ،1335اکیناسه به دلیل دارا بودن اثرات
ضد باکتری و ضد ويروسی برجسته ،توجه بسیاری را به
خود جلب کرد و در حال حاضر در سراسر جهان به
طور گسترده در حال استفاده است .اکیناسه ،شناخته
شده ترين گونه گیاهی برای تحريک سیستم ايمنی
بدن با القاء ماکروفاژها و افزايش فعالیت فاگوسیت ها
به واسطه سلول های کشنده طبیعی 4می باشد.
همچنین اثرات ضد التهابی در اين گیاهان مشاهده
شده است .به عالوه گونه اکیناسه می تواند ترشح
فاکتورهای نکروز دهنده تومور و اينترلوکین های 6 ،1
و  15را افزايش دهد (.)15
به طور مشابه ،جنس گیاهی فوماريا دارای فوايد
پزشکی مختلف است و همچنین برای درمان برخی
بیماری های پوستی مانند التهاب ملتحمه و جوش های
پوستی مورد استفاده قرار می گیرد (.)11
ايزوکوينولین ،5ترکیب اصلی فوماريا است که باعث
اثربخشی آن می شود .همچنین اثرات ضد ويروسی و
ضد قارچی به دلیل ترکیباتی مانند پروتوپین،6
پارفومین ،2کريپتوپین ،5کوپتیسین 3و غیره در فوماريا
مشاهده شده است (.)12
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کانديدياز ولوواژينال ،يکی از قابل توجه ترين بیماری
های قارچی در بین زنان است که حتی می تواند از زن
آلوده به اين بیماری به شريک جنسی وی انتقال يابد و
مشکالت جنسی دردناکی را نیز برای او ايجاد کند .در
مجموع  %25از زنان در طول عمر خود به کانديدياز
ولوواژينال مبتال می شوند و  %45-55از آن ها دوباره
به اين بیماری با همان عالئم بالینی مبتال می شوند.
بسیاری از اين بیماران پیش آگهی خوبی نسبت به اين
بیماری دارند و راحت تر بهبود می يابند ،ولی عود
بیماری در آن ها نیز امکان پذير است ( .)1کانديدا
آلبیکنس ،عامل اصلی ولوواژينال است و  %55از کل
عفونت ولوواژينال را شامل می شود ( .)2در مرحله
بعدی ،کانديدا گالبراتا حائز اهمیت است که شیوع
کمتری دارد .متأسفانه در برخی موارد ،مقاومت در برابر
برخی داروها مانند داروهای آزول و داروهای ديگر
قارچی مشاهده شده است و اين مقاومت در میان سويه
کانديدا گالبراتا شايع است (.)3
از نظر ويژگی ها و مشخصات تشخیصی ،کانديدا
آلبیکنس ،يک مخمر است که به صورت تکی و يا در
دستههای کوچک (بالستوکنیديا) مشاهده میشود .اين
قارچ بر روی محیط های کشت اختصاصی نظیر کورن
میل تويین  55آگار ،بالستوکنیديا ،هايفی کاذب،1
هايفی حقیقی و کالمیدوسپور تولید میکند .از
ويژگیهای ديگر اين گونه ،تولید لولة زايا در سرم يا
محیط های مشابه ديگر بعد از  2/5الی  3ساعت
انکوباسیون میباشد .کانديدا آلبیکنس روی محیط
کشت معمولی تنها بالستوکنیديا ايجاد میکند.
کانديدا گالبراتا هايفی کاذب تشکیل نمی دهد و به
همین دلیل قبالً آن را به عنوان تورولوپسیس
میشناختند و دارای بالستوکونیدیهای گرد تا بیضی
کوچک میباشد (.)4
در حال حاضر ،به طور کلی کانديدا ،داروهای سنتتیک
تجاری به طور رايج مورد استفاده قرار می گیرند .ولی
بروز عوارض جانبی و ظهور مقاومت دارويی در میان
گونه های قارچی ،پژوهشگران را تشويق به يافتن
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سرکه يک محصول بیوشیمیايی آلی است .تخمیر
اکسیداتیو اتانول باعث تولید اسید استیک می گردد که
سرکه نامیده می شود .سرکه را به راحتی می توان از
میوه هايی مانند انگور ،سیب و خرما به دست آورد .اثر
ضد باکتری مشاهده شده در سرکه عمدتاً به دلیل
وجود اسید استیک در آن است ( .)13بسیاری از
گزارش ها تأثیر مثبت سرکه را در ارتقاء سالمت و
پیشگیری از بیماری ذکر کرده اند (.)14
با توجه به سودمندی گیاهان آلی نام برده شده ،مطالعه
حاضر با هدف مقايسه اثر ضد قارچی ترکیبات محلی
شامل اکیناسه آنگوستیفولیا( 1شناخته شده به عنوان
سرخارگل در ايران) و فوماريا افیسینالیس( 2شناخته
شده به عنوان شاه تره در ايران) و  3نوع سرکه و
مقايسه نتايج تأثیرات آن ها با داروی فلوکونازول که در
درمان کانديدياز ولوواژينال کاربرد دارد ،انجام شد.

روش کار
اين مطالعه سطحی مقطعی در سال  1332بر روی 43
نمونه از ترشحات واژينال زنان ولوواژينال مثبت که در
بیمارستان مهديه تهران به داروی فلوکونازول پاسخ
نداده بودند ،انجام شد .حجم نمونه بر اساس فرمول
تعیین میزان حجم نمونه و از مقاله کادام و همکاران
( )2515بدست آمد ( .)15در مراحل بعدی ،از میان
اين  43نمونه به دست آمده ،مجموعاً  26مورد
آلبیکنس و گالبراتا تشخیص و جداسازی شد و بقیه
نمونه ها که گونه هايی غیر از اين دو گونه ذکر شده
بودند ،از مطالعه خارج شدند .نمونه ها با سواب استريل
گرفته شدند و سپس بالفاصله بر روی سابورو دکستروز
آگار همراه با کلرامفنیکل ( )SC3کشت داده شده و به
مرکز تحقیقات پوست دانشگاه شهید بهشتی علوم
پزشکی تهران منتقل شدند .در همه موارد ،رضايت نامه
کتبی از بیماران شرکت کننده و يا بستگان آن ها
گرفته شد.
هر دو گونه کانديدا آلبیکنس و کانديدا گالبراتا بر
اساس ويژگی های مختلف از جمله خصوصیات
angustifolia Echinacea
Fumariaofficinalis

Sabouraud dextrose agar with chloramphenicol
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 ارزیابی اثر گیاهان دارویی بر بیماری ولوواژینیت کاندیدایی

مورفولوژيک و فیزيولوژيک قارچ ،محیط کشت
اختصاصی و روش های مولکولی شناسايی شدند.
نمونه های تأيید شده از نظر وجود اين دو گونه کانديدا
بر روی هر دو محیط سابورو دکستروز آگار حاوی
کلرامفنیکل ( )SCو همچنین بر روی محیط رنگزای
کروم آگار کشت داده شدند .نمونه ها در  32درجه
سانتیگراد به مدت  45ساعت انکوبه شدند و سپس از
نظر وجود کلنی های کانديدا آلبیکنس و کانديدا
گالبراتا بررسی شدند .اين دو گونه با توجه به
خصوصیات مورفولوژيک و فیزيولوژيک خاص خود
شناخته شدند.
کلنی های کانديداهای رشد يافته جمعآوری ،و تا زمان
انجام  multiplex PCRدر آب مقطر استريل در
دمای اتاق ذخیره شدند .کیت ژنومی استخراج DNA
(®  )Bioneer AccuPrpبرای آماده سازی و
استخراج  DNAبرای آزمون  Multiplex PCRو بر
اساس دستورالعمل آن استفاده شد .اين روش برای
غربالگری دقیق کانديدا آلبیکنس و کانديدا گالبراتا و
همچنین تأيید نتايج حاصل از مرحله کشت قارچ
استفاده شد.
در مرحله بعد ،تشخیص گونه ها به روش multiplex
PCR Premix
 PCRبا استفاده از کیت
( )AccuPower® Bioneer Componyانجام
شد .هر میکروتیوب اين کیت شامل يک واحد پلیمريزه
کننده داکسی نوکلئیک اسیدها (DNA Taq
 255 ،)polymeraseمیکروموالر داکسی نوکلئوتید
های سه فسفاته ( 15 ،)dNTPمیلیموالر ()pH 3/5
تريس به همراه هیدروکلريک اسید (45 ،)Tris-HCl
میلیموالر پتاسیم کلرايد( 5/1 ،)KClمیلیموالر
منیزيوم کلرايد ( ،)MgCl2تثبیت کننده و رنگ
تعیین کننده میزان پیشروی ( )tracking dyeاست.
به هر میکروتیوب  1تا  5نانوگرم از  DNAاستخراج
شده و  4میکرولیتر از مخلوط آماده شده از  4پرايمر با
سکانسهای زير افزوده شد:
توالی سکانس های يونیورسال و اختصاصی با توجه به
مقاله چانگ و همکاران انتخاب شدند ( )16که به شرح
زير می باشند:

 مجید باقری و همکاران

 UVIsoftانجام گرفت .در نهايت محصول  PCRبر
روی ژل آگارز  %4الکتروفورز شد.
در مجموع  13نمونه حاوی کانديدا گالبراتا و  13نمونه
حاوی کانديدا آلبیکنس شناسايی و در بررسی های
بعدی مورد استفاده قرار گرفتند.
نتايج تست های بعدی به عنوان تست های مکمل
استفاده شدند و نتیجه کلی برای تشخیص مدنظر قرار
گرفت.

توالی پرايمرهای يونیورسال  ITS1و :ITS2
-TCC GTA GGT GAA CCT
GCG G-3
پرايمرهای اختصاصی کانديدا آلبیکنس:
CA3: -GGT TTG CTT GAA AGA
اين پرايمرها قسمتی از ناحیه محفوظ مانده S rDNA
 ITS1 ،15مجاور و قسمت کوچکی از 25 S rDNA
را تکثیر میکنند ( .)1در مورد کانديدا آلبیکنس غیر از
پرايمرهای يونیورسال از پرايمر اختصاصی اين گونه نیز
استفاده شد که بخشی از ناحیه  ITS2را تکثیر می
کنند .پرايمرها از  TAGCتوسط شرکت ژن فنآوران
تهیه و پس از حل کردن آن ها در آب ديونیزه ،مخلوطی
از دو میکرولیتر از هر پرايمر با آب مقطر به حجم 55
میکرولیتر رسانده شد که در هر  PCRمیزان 4
میکرولیتر از اين ترکیب به مخلوط واکنشی اضافه شد.
حجم مخلوط واکنشی بعد از افزودن پرايمرها و DNA
نمونه ها با آب ديونیزه به  25میکرولیتر رسانده شد و
میکروتیوب ها برای تکثیر  DNAدر داخل دستگاه
 Eppendorf Mastercycler Gradientقرار داده
شدند .تنظیم دستگاه برای انجام يک سیکل  3دقیقهای
با دمای  34درجه سانتیگراد به منظور دناتوراسیون
اولیه 35 ،سیکل شامل :يک دقیقه با دمای  34درجه
سانتیگراد برای دناتوراسیون ،يک دقیقه در دمای 65
درجه سانتیگراد برای اتصال پرايمرها و يک دقیقه در
دمای  22درجه سانتیگراد برای پلیمريزاسیون توسط
 Taqپلیمراز و در نهايت يک سیکل  5دقیقه ای با
دمای  22درجه سانتیگراد برای پلیمريزاسیون نهايی
صورت گرفت.
محصوالت  PCRروی ژل آگاروز )Roche( %4
الکتروفورز و با اتیديوم برومايد ( )Sigmaرنگآمیزی
شدند .سپس باندهای به دست آمده روی ژل ،تحت
اشعه  UVبا دستگاه Gel Documentation
 )(UVdoc, GAS9000, Englandمشاهده و
عکس برداری شد .محاسبات اندازة باندها با نرمافزار

تست لوله زایا:
بررسی و مشاهده تشکیل لوله زايا به عنوان يک تست
فرعی و غیر اختصاصی برای تشخیص کانديدا آلبیکنس
مورد استفاده قرار گرفت .برای اين منظور ،يک
سوسپانسیون از کلنی های رشد يافته بر روی  SCتهیه
و به سرم اضافه شد و سپس در  32درجه سانتیگراد به
مدت  2ساعت انکوبه شد .لوله زايا در زير میکروسکوپ
نوری با بزرگنمايی  45Xمشاهده شد که يک شاهد
قوی برای وجود کانديدا آلبیکنس می باشد.
تست تشکیل کالمیدوسپور:
گونه کانديدا آلبیکنس قادر به تولید کالمیدوسپور
است .اين ويژگی به عنوان معیاری ديگر برای تأيید
کانديدا آلبیکنس مورد استفاده قرار گرفت .برای اين
منظور ،کلنی ها درون کورن میل آگار تلقیح شده و در
دمای اتاق به مدت  3روز انکوبه شدند .محل تلقیح از
نظر به وجود آمدن کالمیدوسپور مورد بررسی قرار
گرفت.
تست جذب کربوهیدرات:
محیط کشت قارچ حاوی کربن و نیتروژن و با استفاده
از کیت  API 20C-AUXو دستورالعمل مربوطه
( )bioM´erieux, Paris, Franceبرای بررسی
توانايی های قارچ در استفاده از کربوهیدرات های
مختلف تحت شرايط هوازی به کار گرفته شد.
عصاره گیری گیاهان دارویی:
آماده سازی عصاره بذر اکیناسه آنگوستیفولیا و فوماريا
افیسینالیس به روش خیساندن انجام شد .مزيت اصلی
اين روش ،استفاده از متانول است که نقش حیاتی به
عنوان حالل دارد و کمترين تغییر را در ساختار داخلی
ترکیبات در مقايسه با روش های ديگر در دسترس
4

ايجاد می کند .در مرحله بعد ،عصاره گیاهان با عبور از
کاغذ صافی استريل شدند.
تهیه سرکه:
سرکه های انگور ،خرما و سیب در اين تحقیق مورد
استفاده قرار گرفتند .در اولین قدم برای تهیه سرکه
انگور ،انگورها جمع آوری و به خوبی شسته و به طور
کامل له شدند .سپس انگورها را در يک ظرف قرار داده
و  155الی  255سی سی آب به آن ها اضافه شد.
سپس ظرف با درب پوشیده شد ،اما يک منفذ کوچک
برای جريان هوا ايجاد شد ،زيرا جريان هوا برای فرآيند
تخمیر ضروری است .پس از يک هفته ،انگورها  2يا 3
بار هم زده و به خوبی مخلوط شدند .در آب و هوای
معتدل ،مخلوط شدن کامل انگور در حدود يک ماه
طول می کشد و تفاله يا پس مانده انگور در کف ظرف
ته نشین می شود ،ولی عصاره انگور در باالی ظرف می
ماند .بعد از گذشت  55-25روز ،عصاره انگور جمع
آوری و در ظرفی ديگر قرار داده شد و به مدت 15-25
روز در همین حالت نگهداری شد تا به طور کامل ترش
و تبديل به سرکه شود.
سرکه خرما و سرکه سیب نیز با استفاده از روش مشابه
با سرکه انگور آماده شدند .تنها تفاوت در میزان اضافه
کردن آب بود ،بدين صورت که مقدار بیشتری آب در
مرحله اول به سرکه خرما اضافه شد .ولی هیچ مقدار
آبی برای تهیه سرکه سیب اضافه نشد.

یافته ها
به طور کلی ،در اين مطالعه  13نمونه کانديدا آلبیکنس
و  13نمونه کانديدا گالبراتا از  43بیمار جدا شد .برای
شناسايی دقیقتر گونه های کانديدا ،از روش مالتی
پلکس پی سی آر نیز استفاده شد (شکل  .)2داروی
فلوکونازول که به عنوان شاهد به کار گرفته شد،
برجسته ترين تأثیر را نشان داد .سرکه سیب و انگور با
توجه به تحلیل های آماری (جدول  ،1نمودار  )1مؤثرتر
از ساير ترکیبات آلی بودند .عصاره متانولی بذر فوماريا
افیسینالیس (شاه تره) ،پايین ترين هاله عدم رشد را در
بین ترکیبات دارا بود (شکل های  3و  .)4به طور کلی،
کانديدا آلبیکنس در برابر ترکیبات ضد قارچی
حساسیت بیشتری نسبت به کانديدا گالبراتا نشان داد
(شکل های  .)3-6الزم به ذکر است که عصاره بذر
سرخارگل به دلیل اثر بسیار ضعیف بر روی گونه های
مورد مطالعه در مرحله پايلوت اولیه از مطالعه حذف
شد.

تست آگار دیفیوژن:
با بهره گیری از روش آگار ديفیوژن ،میزان حساسیت و
يا مقاومت کانديدا آلبیکنس و کانديدا گالبراتا در مقابل
ترکیبات گیاهی تهیه شده مورد بررسی قرار گرفت .در
ابتدا از هر نمونه بیمار سوسپانسیونی معادل  155واحد
تشکیل دهنده کلونی در هر میلی لیتر ( )CFU/mLبا
استفاده از محلول مک فارلند  5/5تهیه شد .سپس هر
کدام از اين نمونه های آماده شده بر روی پلیت های
مجزا تقسیم شدند .بر روی هر پلیت ،حفره هايی برای
مواد ضد قارچی مورد بررسی ايجاد شد .حفره ها با 65
میکرولیتر از هر کدام از ترکیبات پر شدند .فلوکونازول
با غلظت استاندارد  25میکروگرم ( Sigma
 )Germany Corporation,در  65میکرولیتر آب
5

 ارزیابی اثر گیاهان دارویی بر بیماری ولوواژینیت کاندیدایی

مقطر استفاده شد .برای تعیین حساسیت يا مقاومت
گونه های مورد مطالعه به فلوکونازول و با توجه به هاله
عدم رشد ،از پروتوکول استاندارد  M44-A2به دست
آمده از مؤسسه استاندارد های آزمايشگاه بالینی
استفاده شد ( .)12پلیت ها در دمای  32درجه سانتی
گراد به مدت  45ساعت انکوبه شدند .اين روش ،قادر
به نشان دادن حساسیت میکروارگانیسم ها بر اساس
اندازه گیری قطر هاله عدم رشد در اطراف ترکیبات
مهار کننده و يا دارو است .ترکیبات با هاله عدم رشد
گسترده تر ،اثر مهار کنندگی بیشتری دارند.
تجزيه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری
( SPSSنسخه  )16انجام شد .جهت تعیین تفاوت های
میان ترکیبات ضد قارچ از نظر قطر هاله از آزمون بدون
پارامتری فريدمن ،جهت مقايسه دو به دوی ترکیبات از
تست ناپارامتری ويلکاکسون با اصالحات بن فرونی و
جهت تعیین اينکه آيا قدرت مقاومت های مختلف بین
کانديدا آلبیکنس و کانديدا گالبراتا در برابر هر ترکیب
وجود دارد ،از آزمون من ويتنی يو استفاده شد .میزان
 pکمتر از  5/55معنی دار در نظر گرفته شد.

جدول  -1تأثیر داروهای ضد قارچی بر قطر هاله عدم رشد بر حسب دو گونه کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا گالبراتا

 مجید باقری و همکاران

ترکیبات ضد قارچی

کانديدا گالبراتا

کانديدا آلبیکنس
میانگین

انحراف معیار

میانه

دامنه

میانگین

انحراف معیار

میانه

دامنه

سرکه خرما

11/32

5/26

12

15-13

3/15

1/21

15

2-11

سرکه سیب

13/15

5/63

13

12-14

15/35

1/61

11

5-13

سرکه انگور

13/46

5/32

13

12-15

11/23

1/53

12

5-13

عصاره متانولی تخم شاه تره

5/62

5/52

3

2-15

2/55

5/35

5

2-15

فلوکونازول

12/15

5/35

12

16-15

14/22

5/53

15

14-16

اعداد مربوط به قطر هاله عدم رشد اعم از میانگین ،انحراف معیار ،میانه و دامنه بر حسب میلی متر می باشند.

نمودار  -1بررسی میانگین قطر هاله عدم رشد به تفکیك ترکیبات مورد آزمایش در بین دو گروه کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا گالبراتا

شکل  -2باندهای مربوط به  PCRو تفکیك نهایی دو گونه آلبیکنس و گالبراتا با توجه به اندازه باند
حرف  Mدر شکل بیان گر مارکر  N ،DNAکنترل منفی a ،گونه کانديدا آلبیکنز و  gگونه آلبیکنس گالبراتا می باشند .الگوی کانديدا
آلبیکنس دو باند  215يا ( 213جفت پرايمر  ITS1و  )ITS2و ( 115جفت پرايمر  C3و  )C4جفت بازی می باشد .کانديدا گالبراتا دارای
تک باند  452يا  453جفت بازی می باشد.
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شکل  -3مقایسه اثر ضد قارچی عصاره شاه تره،

بر روی کاندیدا گالبراتا :A .سرکه خرما :B ،سرکه انگور،

سرخارگل و سرکه خرما با فلوکونازول بر رشد گونه کاندیدا

 :Cسرکه سیب

آلبیکنس جدا شده از بیمار :A .سرکه خرما :B ،عصاره
متانولی گیاه شاه تره :C ،عصاره متانولی سرخارگل:D ،

بحث

فلوکونازول

در اين مطالعه داروی فلوکونازول ،بزرگترين قطر هاله
عدم رشد را در میان تمام ترکیبات مورد بررسی
داشت .با اين وجود ،سرکه انگور و سیب ،اثر ضد
قارچی قابل توجهی را برای کنترل عفونت های
کانديدا آلبیکنس و کانديدا گالبراتا نشان دادند .عمدتاً
تأثیر بسزای سرکه انگور و سیب می تواند به دلیل
میزان زياد اسید استیک در آن ها باشد .در بسیاری از
مطالعات ،اسید استیک خواص آنتی اکسیدانی و ضد
قارچی خود را نمايان کرده است ( .)13 ،15يقیناً
سرکه در کنترل و مهار عوامل بیماری زای مختلف
مؤثر است (.)21-15
عمده داليل محدوديت استفاده از داروی فلوکونازول،
عوارض جانبی جدی آن می باشد که شامل :ايجاد
بیماری های خونی و اختالالت سیستم لنفاوی،
بیماری های مرتبط با سیستم ايمنی بدن ،عفونت
های متابولیک ،اختالالت روانی و عصبی ،اختالالت
قلبی و عروقی و بسیاری ديگر از نمونه های تجربی
می باشد .عالوه بر اين ،دوز باالی دارو به میزان
تقريبی  455میلی گرم در روز ،اثرات جانبی شديد به
خصوص در افراد مبتال به اختالالت سیستم ايمنی
بدن دارد .همچنین مقاومت گسترده به فلوکونازول در
گونه های ديگر کانديدا مانند کانديدا کروزئی ،1کانديدا
تروپیکالیس 2و کانديدا پاراپسیلوسیس 3مشاهده شده

شکل  -4مقایسه اثر ضد قارچی چند ماده بر رشد گونه
کاندیدا گالبراتا جدا شده از بیمار :A .سرکه خرما:B ،
عصاره متانولی سرخارگل :C ،عصاره متانولی شاه تره:D ،
فلوکونازول

شکل  -5مقایسه اثر ضد قارچی سرکه انگور ،سرکه سیب
و سرکه خرما بر روی کاندیدا آلبیکنس جدا شده از بیمار.

1

C.krusei
C.tropicalis
3
C.parapsilosis

 :Aسرکه خرما :B ،سرکه انگور :C ،سرکه سیب

2

7

 ارزیابی اثر گیاهان دارویی بر بیماری ولوواژینیت کاندیدایی

شکل  -6مقایسه اثر ضد قارچی سرکه انگور ،سیب و خرما

 مجید باقری و همکاران

است ( .)23 ،22بنابراين تالش های تحقیقاتی مختلف
برای پیدا کردن ترکیبات دارويی آلی ،دور از ذهن
نیست.
در مطالعه حاضر عصاره بذر اکیناسه آنگوستیفولیا
تأثیری بر روی قارچ ها نداشت .عالوه بر اين عصاره
بذر فوماريا افیسینالیس نیز تأثیر قابل قبولی را نشان
نداد .مطالعه سینگال و همکاران ( )2553بیانگر تأثیر
کم عصاره گیاه فوماريا افیسینالیس بر روی کانديدا
آلبیکنس بود ( )25که نتايج آن ها مشابه نتايج
مطالعه حاضر بود .ارهان و همکاران ( )2552با بهره
گیری از روش میکرودايلوشن و استفاده از تمام قسمت
های گیاه فوماريا اينديکا 1به دنبال يافتن اثرات ضد
قارچی بودند .جالب توجه است که نتايج آن ها بیانگر
تأثیر قابل قبول اين گونه از فوماريا بود .اين تفاوت در
نتايج می تواند به دلیل تفاوت گونه مورد مطالعه باشد.
تحقیقات بیشتری برای تعیین اثر ضد قارچی دقیق از
جنس فوماريا مورد نیاز است (.)24
از نقطه نظر مقاومت گونه های کانديدا در برابر عوامل
ضد قارچی ،تمام ترکیبات مورد بررسی در اين مطالعه
اثر بیشتری بر روی کانديدا آلبیکنس در مقايسه با
کانديدا گالبراتا داشتند .اما نتايج متفاوتی در مورد
میزان حساسیت در کانديدا آلبیکنس و کانديدا
گالبراتا در مطالعات ديگر وجود دارد .مطالعه کورياما و
همکاران ( )2555نشان داد که کانديدا آلبیکنس،
مقاومت بیشتری نسبت به کانديدا گالبراتا در برابر
فلوکونازول دارد ( .)25در مطالعه پینتو و همکاران
( )2555نمونه هايی از کانديدا از دهان جمع آوری
شد و گزارش کردند که سرکه ،تأثیر بیشتری بر روی
کانديدا گالبراتا نسبت به کانديدا آلبیکنس دارد (.)14
اين تفاوت اثر که بر روی کانديدا آلبیکنس و گالبراتا
مشاهده شده است ،می تواند به دلیل شباهت بین
گونه ها و نتايج ناپايدار آزمون ها مانند تفاوت در
جذب قند به دلیل تفاوت در فنوتیپ و مسیرهای
متابولیک متغیر در يک ارگانیسم باشد و نتايج
متفاوتی در به دنبال داشته باشد .با اين حال الزم به
ذکر است که در مطالعه حاضر از روش  PCRاين اين
Fumaria indica

اين تفاوت اثر که بر روی کانديدا آلبیکنس و گالبراتا
مشاهده شده است ،می تواند به دلیل شباهت بین
گونه ها و نتايج ناپايدار آزمون ها مانند تفاوت در
جذب قند به دلیل تفاوت در فنوتیپ و مسیرهای
متابولیک متغیر در يک ارگانیسم باشد و نتايج
متفاوتی در به دنبال داشته باشد .با اين حال الزم به
ذکر است که در مطالعه حاضر از روش PCR
 Multiplexبرای افزايش میزان دقت و صحت نتايج
استفاده شد .ولی در حال حاضر نمی توان به يقین
بیان کرد که کدام گونه نسبت به ترکیبات دارويی
مذکور ،حساس تر يا مقاوم تر می باشد.

نتیجه گیری
داروهای گیاهی ،هزينه و عوارض جانبی کمتری را
نسبت به داروهای سنتتیک تحمیل میکنند و با وجود
آن که تأثیر ترکیبات مورد مطالعه در اين تحقیق کمتر
از داروی استاندارد فلوکونازول بود ،با اين حال میتوان
از سرکه انگور و سیب ،به دلیل اثر تقريباً رضايت بخش
آن ها ،برای درمان ولوواژينیت کانديدايی استفاده نمود.

تشکر و قدردانی
بدين وسیله از تمام کسانی که ما را در انجام اين
مطالعه ياری کردند ،تشکر و قدردانی می شود.

1
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