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چکیده
اهداف توکریوم پوليوم گياهی دارویی است که گونههای آن بيا از دوهزار سال است که در طب ستنتی استتفاده
میشود .کاندیدا گالبراتا یکی از شایع ترین گونههای جنس کاندیداست که بهدليل توانایی کوب مقاومتت دارویتی،
شناسایی سریع آن در درمان عفونتها ضروری بهنظر میرسد .در این تسقيق ،تأثير عصتارة اتتانولی گيتاه توکریتوم
پوليوم بر کلنيزهکردن کاندیدا گالبراتا در کبد و طسال وکليهها بررسی شد.
مواد و روشها در این مطالعة تجربی  36سرموش ماده از نژاد  NMRIدر نه گروه ده تتایی تقوتيم شتدند .گتروه
شاهد نرمال سالين ،گروه کاندیدا سوسپانويون مخمر ،و گروههای تيمار آلوده به کاندیتدا عصتارة اتتانولی توکریتوم
پوليوم را بهطور جداگانه با دوزهای  166 ،26و  566ميلیگرم بر کيلوگرم بهصور یک روز در ميان و بهمتد 56
روز دریافت کردند .در پایان آزمایا ،مایع هموژنيزة اندام هتای کبتد ،طستال و کليته روی مستي کشتت ستابورو
دکوتروز آگار کشت و شمارش کلنی انجام شد.
یافتهها بر اساس نتایج این تسقيق در نمونة کبد تست تيمار با کاندیدا -عصاره با دوز  166ميلیگرم بتر کيلتوگرم
و در نمونههای طسال و کليه در دوز  566ميلیگرم بر کيلوگرم هيچ کلنیای مشاهده نشد.
نتیجهگیری بر اساس نتایج تسقيق ،گياه توکریوم پوليوم تأثير قابلتوجهی در ایمنی بر عليه کاندیدا گالبراتا دارد.

کلیدواژهها:
توکریوم پوليوم ،کاندیدا گالبراتتا،
کبد ،طسال ،کليهها.

مقدمه
سالهاست که گياهان دارویی مهمترین و حتی در برخی
موارد تنها راه درمان عفونتتهتا مسوتوم متیشتود .متردم در
سراسر جهان بهوسيلة انواع گوناگون بيماریهتا و عفونتتهتا ،از
جمله عفونتهای قارچی ،احاطه شدهاند [ .]1توکریوم پوليوم یا
کلپتتوره گيتتاه دارویتتی قتتدیمیای استتت کتته بتتهعلتتت ختتواص

ضدميکروبی و ضتدقارچی آن استتفاده متیشتود .تسقيقتا در
مورد ترکيبا ضتدقارچی آن اخيتراا افتزایا یافتته استت [.]5
نقا گياهان دارویی در درمان اختالال پاتولوژیکی مختلف در
دهههای گذشته ثابت شده است [..]9
توکریوم پوليوم گياهی از خانوادة نعناع است که با بتيا
از  966جنس در سراسر جهان پخا شتده استت [ .]8کلپتوره
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است.

گياهی است پایا ،کرکينهپوش و خزی ،بتا تقریبتاا تمتام ضتمایم
پوششی متفاو در قاعدة چوبی ،به ارتفاع  16تا  86سانتیمتر،
با ساقههای متعدد ،از قاعتده و پتایين منشتعب ،بتا شتاخههتای
خيزان یا ایوتاده و گاهی خوابيده ،غالباا پيچ و تابدار و کموبيا
در پایين چتوبیشتده ،بتا بتر هتای باریتک ،دراز و پوشتيده از
کرکهای پنبهای در هر دو سطح پهنک و در حاشيه کنگرهای،
دندانهدار به طول  4تا  11ميلیمتر .این گياه گلهتای مجتمتع
در گلآذین نيمه کروی یا تخممرغی به قطر  16تا  56ميلیمتر
و مختصراا دمگل و کاسه به طول  9/2تا  8/2ميلیمتر به شتکل
لولهای ،استکانی دارد .رنگ گلهای گياه سفيد ،سفيد مایتل بته
زرد ،زرد یا حتی ارغوانی گزارش شده است و بويار خوشبوست،
اما طعم بويار تلخی دارد .در گونتههتای ایتن گيتاه تفتاوتی در
ساقههای گياه نيز مشاهده میشود ،بهطوری که گاهی پرپشتت
و خيزان و گاهی خوابيده است [.]1-2
این گياه معمتوالا در نتواحی بتایر ،ستواحل ستنگالخی و
ماسهزارهای نواحی مختلف اروپا ،منطقة مدیترانه ،شمال آفریقتا
و جنومغربی آسيا ،از جمله ایران میروید و در مصر ،عربوتان،
قطر و اردن یافت شده است [.]4
گياه کلپتوره ترکيبتا مونتوپرن ،پلتیفنيتک ،استترول،
ستتاپونين ،ایریتتدول ،فالونوايتتدها ،پلتتیفنتتولی ،آلکالوايتتدها و
روغتتنهتتای ضتتروری دارد [ .]3ایتتن ترکيبتتا ضتتدالتهام،
کاهادهندة درد ،قند و چربی خون است [.]16
مصرف کلپوره تنها برای کوتاهمد مجتاز استت .تجتویز
طوالنیمتد آن موجتب بتروز موتموميت کبتدی و کليتوی و
افزایا آنزیمهای کبدی ،اوره و کلوترول خون می شتود [.]11
کلپتتوره حتتاوی آلکالوايتتدی استتت کتته در کبتتد توس ت آنتتزیم
سيتوکروم  P450به متابوليت فعال اکويد میشود .این متابوليت
سمی است و سبب تخریب سلولهای کبدی میشتود .استتفاده
مداوم یا متناوم از گياه کلپتوره موجتب ایجتاد آستيب کبتدی
می شود و بهصور هپاتيت مزمن یا حاد بدون انوتداد مجتاری
صفراوی است [.]11
اخيراا درمان بوياری از بيمتاری هتا بته وستيلة داروهتای
گياهی افزایا یافته است [ .]15کمبود عوارض ،امکان استتفاده
از دوزهای بتاال ،و مقترونبتهصترفهتربتودن گياهتان دارویتی از
یکطرف و افزایا عوارض داروهای شيميایی از طرف دیگر ،بته
استفادة انوان از داروهای طبيعی انجاميده است [.]18 ،19
تسقيقا حشمتی و همکاران [ ،]11نتدیمی و همکتاران
[ ،]4بهزادی و همکاران [ ]11و اربتابی و همکتاران [ ،]12آثتار
ضتتدکاندیدایی بوتتياری از گياهتتان از جملتته پنيتترک ،ستتما ،
توکریوم پوليوم و آویشن بر عليه کاندیدا آلبيکنس را نشان داده

طی دهههای اخير ،افزایا استفاده از آنتتیبيوتيتکهتا،
کورتيکواستروايدها ،داروهای سترکومکننتدة سيوتتم ایمنتی،
شيمیدرمانی ،رادیوتراپی ،افزایا بيمتاریهتای نقتا ایمنتی،
دیابت و ایدز راه را برای گوترش طيف وسيعی از عفونتتهتای
فرصتطلب مخاطی ،جلدی ،گوارشی ،ریوی و سيوتمی قارچی
از جمله کاندیدا هموار کرده است [ .]14عفونت کاندیتدایی ،در
صور تهاجم شدید ،حتی ممکن است به متر بيمتار منتهتی
شود [.]56 ،13
کاندیتتدیاز ب تیشتتک یکتتی از مهتتمتتترین و شتتایعتتترین
بيماریهای قارچی فرصتطلب در انوان است .جتنس کاندیتدا
شامل حدود  126گونه است [ .]51عفونت بهصور حاد ،تست
حاد یا متزمن در پوستت ،نتاخن ،مختاژ واژن ،بترونا ،ریته و
دستگاه گوارش دیده میشود .گاهی نيز منتشر میشود و کليته،
ریه ،کبد و قلب را گرفتتار متیستازد .واکتنا ميزبتان در برابتر
بيماری از خارش و التهام مختصر تا فرم مزمن ،حاد چرکی یتا
گرانولوماتوز ( )Granulomatousدر تغيير است [.]55
عواملی نظير آستيب ستطوم مختاطی (بتهعلتت شتيمی
درمانی) ،جراحی ،نوتروپنی ،استفاده از آنتیبيوتيکهای با طيف
وسيع ،ایدز ،اختالال نئوپالستی و شکنندگی پوست خطر ابتال
به عفونت کاندیدایی را افزایا میدهد [.]58 ،59
در سال  ،5663کاندیدا گالبراتا پس از کاندیدا آلبيکنس
دومين عامتل کاندیتدیازیس ستطسی و مهتاجم بزرگوتاالن در
ایاال متستده گتزارش شتد [ .]52ایتن قتار از عوامتل شتایع
عفونتهای بيمارستانی است و در بيماران موتعد ،رتبة چهتارم
را دارد [ .]51کاندیدا گالبراتا یکی از شایعترین گونههای جنس
کاندیداست که بهدليل توانایی کوب مقاومت دارویی ،شناستایی
سریع آن در درمان عفونتها ضروری بهنظر میرسد [.]51
از ویژگتتتیهتتتای آزمایشتتتگاهی ایتتتن قتتتار  ،وجتتتود
بالستوکونيدیهای بيضیشکل و عدمتوان توليد ميوليوم کاذم
( ،)pseudohyphaeلولة زایا و کالميدوکونيدی است [.]51
داروی آمفوتریوين  Bکه در درمان کاندیدیاز سيوتمی
استفاده متی شتود ،بوتيار ستمی استت [ .]54بتا وجتود اینکته
داروهای ضدقارچی جدیدی شناخته شده است ،مر ناشتی از
کاندیدیازیس همچنان باالست [.]53
نوتروفيل ها و مونوسيتها به سلولهای مخمر ،هایفها و
شبههایفهای کاندیدا آسيب می رساند و آنها را از بين میبرند
[.]58
با توجه به توانایی گيتاه توکریتوم پوليتوم در مهتار رشتد
برخی گونه های کاندیدا در شرای آزمایشگاهی ،بر آن شدیم تتا
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اثر عصارة اتانولی گياه توکریوم پوليوم را بر کلنيزهکردن کاندیدا
گالبراتا در کبد ،طسال و کليهها بررسی کنيم.

در دمای  8درجة سانتیگراد تتا زمتان استتفاده نگهتداری شتد
[.]95

روش شناسی

آمادهکردن حیوان آزمایشگاهی
در این تسقيق از موش سوری بالغ نتژاد  NMRIو دارای
مسدودة وزنی  96±2گرم استفاده شد .موشها پس از انتقال به
النة حيوانا آزمایشگاه تسقيقاتی دانشتگاه آزاد استالمی واحتد
فالورجتتان ،در داختتل قفتتسهتتای مجتتزا بتتهصتتور تصتتادفی
تقويمبندی و نگهداری شدند .موشها در تمتام متد تسقيتق،
دسترسی آزاد به آم تازه و غذای مخصوص (کنوانتره گيتاهی)
داشتند .نمونهها تست دمای  52تا  96درجة ستانتیگتراد و در
دورههای منظم  15ساعته ،روشنایی /تتاریکی نگهتداری شتدند.
تعویض بوتر پوشالی و نظافت ظروف آم بهطتور متداوم انجتام
شتتد .بتتهمنظتتور ستتازگاری بتتا مستتي جدیتتد و اطمينتتان از
عدمبارداری ،موشهتای تستت آزمتایا بتهمتد دو هفتته در
شرای ذکرشده نگهداری شدند و پتس از ایتن متد  ،تزریقتا
انجام گرفت [.]99 ،96

تهية گیاه
گيتتاه کلپتتوره از ارتفاعتتا کتتالهقاضتتی استتتان اصتتفهان
جمعآوری و در مرکز تسقيقا کشاورزی و منابع طبيعی استان
اصتتفهان تأیيتتد شتتد .ستتپس ،نمونتتة هربتتاریوم آن در بختتا
گياهشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان کدگذاری و بتا
کتتد  118/693/661تأیيتتد و ثبتتت شتتد .پتتس از پاکوتتازی و
جداسازی اندامهای زیرزمينتی ،قوتمتهتای هتوایی گيتاه سته
مرتبه با آم شوتشو و بر ها ،ساقهها ،ریشهها و گلهای گيتاه
جدا شد و در معرض هوای آزاد دور از نور خورشيد قرارگرفت تا
کامالا خشک شود .بعد از اطمينان کامل از خشکشدن گياه ،در
جای خنک و سایه بوتهبندی و هنگام نياز با آسيام برقی تميز
و عاری از هر گونه آلودگی پودر و پودر حاصتل در شيشتههتای
قهوهای ما نگهداری شد [.]96

تهیة محیط کشت سابورو دکستروز آگار

تهیة عصارة اتانولی

برای کشت قار از مسي کشت سابورو دکوتتروز آگتار
استفاده شد 12 .گرم از پودر ستابورو دکوتتروز آگتار بته ارلتن
استریل انتقال داده و ميزان  1ليتر آم مقطر به آن اضتافه و در
آن مسکم با پنبه بوته شد و بهمد  12دقيقه در اتوکالو 151
درجة سانتیگراد قرارگرفت .هنگامی که دما به حدود  82درجة
سانتیگراد رسيد ،مسي کشت به پليتها منتقل شد [.]96

بهمنظور تهيتة عصتارة اتتانولی 166 ،گترم از انتدامهتای
هوایی پودرشدة گياه به درون ارلن استریل منتقل شتد .ستپس،
به ميزانی اتانول به گياه پودرشده اضافه شد تا جایی که مخلوژ
گياه بههمراه حالل بهصتور سوسپانوتيون درآیتد .بتهمنظتور
عدمدسترسی نور بته سوسپانوتيون درون ارلتن ،اطتراف آن بتا
فویل آلومينيمی نازک پوشانده و در ارلن با پنبته مسکتم بوتته
شتتد و روی شتتيکر بتتهمتتد  84ستتاعت قرارگرفتتت .ستتپس،
تفالهگيری و صافکردن عصارة اتتانولی بتهکمتک کاغتذ واتمتن
شمارة  56انجام شد .بهمنظور حتذف اتتانول ،عصتاره در دمتای
مسي قرارگرفت تا خشک شود .سپس ،عصتارة خشتکشتده از
کف ظرف جدا و پودر حاصل در شيشة قهوهای تا زمان استفاده
نگهداری شد .بهمنظور مساستبة وزن پتودر گيتاه حتلشتده در
حالل ،وزن کاغذ صافی از وزن کاغذ صتافی حتاوی تفالتة گيتاه
کور شد .بدین ترتيب وزن تفاله بهدست میآیتد .ستپس ،عتدد
بهدستآمده از وزن اولية گياه کم شد .عدد حاصل نشاندهنتدة
ميزان پودر حلشدة گياه در حالل است [.]91

موشهای آزمایشگاهی مورد مطالعه در ایتن تسقيتق 36
سر بودند ،که به نه گروه ده تتایی تقوتيم شتدند .هتر گتروه در
درون قفسهای جداگانه نگهداری شدند [.]54

تهیة محلول عصاره بهمنظور تزریق به موش

گروههای مورد آزمون

فراهمکردن میکروارگانیسم
مخمر کاندیدا گالبراتا سوش  ،ATCC 90030از دانشتگاه
تهران تهيه شد .از کاندیدا گالبراتا روی مسي سابورو دکوتروز
آگار کشت داده و پتس از  58ستاعت از کلنتیهتای ایجادشتده
سوسپانوتتيون مخمتتری برابتتر  ،1×106 cfu/mlتهيتته و بتترای
تزریقا استفاده شد [.]98

تقسیمبندی حیوانات مورد آزمون

برای رقيقکردن عصاره ،سدیم کلراید  6/3درصد تزریقی
استتتفاده شتتد و غلظتتتهتتای  166 ،26و  566ميلتتیگتترم بتتر
کيلوگرم از عصاره تهيه شد .عصارة بهدستآمده از فيلتر سرنگی
 6/82ميکرونی عبور داده و در شيشة ما قهتوهای در یخچتال

گروه تيمار اول .به نمونههای این گروه بتهمتد  56روز
به صور یک روز در ميان عصارة اتانولی کلپتوره بتا دوز mg/kg
 26بتتهروش درون صتتفاقی در حتتدود ستتاعت  16تتتا  11صتتبح
تزریق شد [.]96 ،54
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گروه تيمار دوم .به نمونههای این گروه بتهمتد  56روز
به صور یک روز در ميان عصارة اتانولی کلپتوره بتا دوز mg/kg
 166تزریق شد [.]96 ،54
گروه تيمار سوم .به نمونههای این گروه بهمتد  56روز
به صور یک روز در ميان عصارة اتانولی کلپتوره بتا دوز mg/kg
 566تزریق شد [.]96 ،54
گروه تيمار چهارم .به نمونه های این گروه با دریافت 6/5
ميلی ليتر سوسپانويون مخمر کاندیدا گالبراتا پتس از پنجمتين
تزریق عصاره به حيوانا تزریق شد .بهمد  56روز بتهصتور
یک روز در ميان عصارة اتانولی کلپوره با دوز  26 mg/kgتزریق
شد [.]96 ،54
گروه تيمار پنجم .به نمونههای این گروه با دریافتت 6/5
ميلی ليتر سوسپانويون مخمر کاندیدا گالبراتا پتس از پنجمتين
تزریق عصاره به حيوانا تزریق شد .بهمد  56روز بتهصتور
یتک روز در ميتان عصتتارة اتتانولی کلپتوره بتتا دوز 166 mg/kg
تزریق شد [.]96 ،54
گروه تيمار ششم .به نمونههای این گروه با دریافتت 6/5
ميلی ليتر سوسپانويون مخمر کاندیدا گالبراتا پتس از پنجمتين
تزریق عصاره به حيوانا تزریق شد .بهمد  56روز بتهصتور
یتک روز در ميتان عصتتارة اتتانولی کلپتوره بتتا دوز 566 mg/kg
تزریق شد [.]96 ،54
گروه کاندیتدا گالبراتتا .در ایتن گتروه عفونتت تجربتی کاندیتدا
گالبراتا ایجاد شد.
گروه کنترل .نمونه های این گتروه هتيچگونته تزریقتی دریافتت
نکردند [.]96 ،54
گروه دارونما .به نمونه های این گروه  6/2سیستی سترم
فيزیولوژی تزریقی بهمد  56روز بهصتور یتک روز در ميتان
تزریق شد .هدف از این عمتل اطمينتان از عتدمتتأثير استترس
تزریق طی آزمایا بود [.]96 ،54

تشریح حیوان آزمایشگاهی
بتتهمنظتتور بررستتی وجتتود مخمتتر کاندیتتدا گالبراتتتا در
اندامهای کبد ،طسال و کليهها تشریح حيوان پس از قطتع ستر
انجام شد.
نخوت ،قومت شکمی موش بتا الکتل  16درصتد تميتز
شد .سپس ،بهوسيلة تيغة بيوتوری پوست بتدن حيتوان بترش
داده و به کمک قيچی تيز و پنس استریل بافتها جتدا شتد .بتا
استفاده از سرم فيزیولوژی استتریل بافتتهتای کبتد ،طستال و

مدنی و زارعی

کليهها شوتشو یافت تا خون اضافی پاک شود .سپس ،هر بافت
در شيشههای استریل حتاوی  9ميلتیليتتر سترم فيزیولتوژی و
پنیسيلين قرارگرفت و در شيشهها بوتته شتد .مشخصتا هتر
لوله نوشته و برای اطمينان از عدمتکثير مخمر در بافت تا شروع
عمل هموژنيزهکردن و کشت بافت ،نمونهها در یخچال نگهداری
شد [.]92 ،96

کشت اندامهای کبد ،طحال و کلیهها
بتترای لتتهکتتردن بافتتت در ستترم فيزیولتتوژی از ميکوتتر
هموژنایزر استفاده شد .این دستگاه دارای یک سری تيغتههتای
چنگمانند است که با سترعت بتاال قابليتت لتهکتردن بافتت در
مایعتتا را دارد و باعتت متتیشتتود بافتتت در ستترم بتتهحالتتت
سوسپانويون درآید .سپس ،از مایع هموژنيزه بافتتهتا بتهطتور
𝟏
𝟎𝟏 تهيه شد.
جداگانه رقت سریال به نوبت
1
رقتهای تهيهشده از نمونتة همتوژنيزه بتهترتيتب ،16
 3-16 ،4-16 ،1-16 ،1-16 ،2-16 ،8-16 ،9-16 ،5-16و 16-16
بود .از هر رقت بهطور جداگانه مقدار  1ميلیليتر برداشتت و در
مسي کشت ستابارو دکوتتروز آگتار کشتت چمنتی داده شتد.
مسي های کشت در دمای  96درجة سانتیگتراد بتهمتد 84
ساعت نگهداری شد .سپس ،تعداد کلنیهتای رشتدیافته در هتر
مسي کشت شمارش شد [.]96

یافته ها
بررسی تعداد کلنی کاندیدا گالبراتا در بافت کبتد در رقتتهتای
مختلف در تمامی گروهها
بر اساس نتایج جدول  ،1در سوسپانوتيون اصتلی تهيته
شده از کبد و رقتهای  1تتا  4از آن ،اختتالف معنتاداری بتين
چهار گتروه کاندیتدا و کاندیتدا-عصتاره در تمتامی غلظتتهتای
عصارة  166 ،26و  566مشاهده شد ( .)P>6/661نتایج آزمون
تعقيبی دانکن در سوسپانويون اصلی و رقتهتای  1و  5نشتان
داد .ميانگين تعداد کلنتیهتای کبتد در گتروه کاندیتدا بتهطتور
معناداری بيشتر از سه گتروه کاندیتدا-عصتاره بتود (.)P>6/62
همچنين ،ميانگين تعداد کلنی موجود در کبد در گروه کاندیدا-
عصارة  166بته طتور معنتاداری کمتتر از سته گتروه دیگتر بتود
( .)P>6/62عتالوهبتر ایتن ،تعتداد کلنتی کبتد در غلظتتت 566
کاندیدا-عصاره بهطور معنتاداری کمتتر از غلظتت  26کاندیتدا-
عصاره بود (.)P>6/62

جدول  .0میانگین تعداد کلنی در رقتهای مختلف در بافت هموژنیزة کبد
شاخص
گروه

کاندیدا

کاندیدا-عصارة 05

 001کاندیدا-عصارة 055

کاندیدا-عصارة 055

سطح
معناداری
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تأثیر عصارة اتانولی گیاه توکریوم پولیوم ...
میانگین

خطایمعیار

کبد

غیرقابلشمارش

رقت 0

غیرقابلشمارش

رقت 0

600/55

5/80

رقت 6
رقت 4
رقت 5
رقت 6
رقت 1
رقت 1

001/10
010/05
056/10
10/11
80/05
01/06

5/00
6/33
0/01
5/50
5/58
0/30

میانگین
/05
011
/00
060
/55
005
11/10
11/06
36/10
00/11
63/00
06/06

خطایمعیار

میانگین

خطایمعیار

میانگین

خطایمعیار

1/10

60/36

0/81

05/61

0/01

6/11

00/00

5/10

86/06

5/50

0/60

1/36

5/31

06/61

0/00

0/53
0/05
5/10
5/50
0/01
5/50

5/55
5/55
5/55
5/55
5/55
5/55

5/55
5/55
5/55
5/55
5/55
5/55

0/55
5/55
5/55
5/55
5/55
5/55

5/55
5/55
5/55
5/55
5/55
5/55

<5/550
<5/550
<5/550
<5/550
<5/550
<5/550
<5/550
<5/550
<5/550

بررسی تعداد کلنی کاندیدا گالبراتا در بافت طسال در رقتهای مختلف در تمامی گروههتابر استاس نتتایج جتدول  ،5در سوسپانوتيون
اصلی تهيهشده از کليه و رقتهای  1تا  4اختالف معناداری بين چهار گروه کاندیدا و کاندیدا-عصاره در تمتام غلظتتهتای عصتارة ،26
 166و  566مشاهده شد ( .)P>6/661نتایج آزمون تعقيبی دانکن در تمامی رقتها مشابه بود ،بهطوری که ميانگين تعداد کلنتیهتای
موجود در طسال در گروه کاندیدا بهطور معناداری بيا از سه گروه کاندیدا-عصاره بتود ( .)P>6/62همچنتين ،ميتانگين تعتداد کلنتی
طسال در گروه کاندیدا-عصارة  166و کاندیدا-عصارة  566تفاو معناداری نشان نداد ( .)P<6/62ميانگين تعداد کلنی در این دو گروه
بهطور معناداری کمتر از ميانگين تعداد کلنی در گروه کاندیدا-عصارة  26بود (.)P>6/62
جدول  .1میانگین تعداد کلنی در رقتهای مختلف بافت هموژنیزة طحال

ميانگين

خطایمعيار

ميانگين

خطایمعيار

ميانگين

خطایمعيار

سطح
معناداری

شاخا
گروه
طسال

غيرقابلشمارش

111/52

1/49

12/19

1/84

11/44

1/95

<6/661

رقت 1

غيرقابلشمارش

166/19

6/15

89/19

6/31

89/19

6/31

<6/661

رقت 5

921/52

15/81

42/19

1/19

59/19

6/31

55/26

<6/661

<6/661

رقت 9

515/26

4/14

15/26

6/38

1/19

6/12

1/26

<6/661

<6/661

رقت 8

111/52

2/31

11/44

6/31

6/66

6/66

6/66

<6/661

<6/661

رقت 2

41/26

5/49

81/26

5/91

6/66

6/66

6/66

<6/661

<6/661

رقت 1

82/66

1/98

91/44

6/31

6/66

6/66

6/66

<6/661

<6/661

رقت 1

59/19

6/31

14/19

6/31

6/66

6/66

6/66

<6/661

<6/661

رقت 4

15/12

6/44

3/94

6/19

6/66

6/66

6/66

<6/661

<6/661

کاندیدا
ميانگين

کاندیدا-عصارة 26

خطایمعيار

کاندیدا-عصارة 166

کاندیدا-عصارة 566

بررسی تعداد کلنی کاندیدا گالبراتا در بافت کلیه در رقتهای مختلفف در تمفامی گفروههفابتر استاس نتتایج جتدول  ،9در
سوسپانويون اصلی تهيهشده از کليه و رقتهتای  1تتا  4اختتالف معنتاداری بتين چهتار گتروه کاندیتدا و کاندیتدا-عصتاره در تمتامی
غلظتهای تهيه شده از عصارة  166 ،26و  566کاندیدا-عصاره مشاهده شد ( .)P>6/661نتایج آزمون تعقيبی دانکن در سوسپانويون
اصلی و رقتهای  1تا  9بدینصور بود که ميانگين تعداد کلنیهای کليه در گروه کاندیدا بهطور معناداری بيا از سه گروه کاندیتدا-
عصاره بود ( .)P>6/62همچنين ،ميانگين تعداد کلنی کليه در گروه کاندیدا-عصارة  566بهطور معناداری کمتر از سه گتروه دیگتر بتود
( .)P>6/62عالوهبر این ،تعداد کلنی کليه در غلظت  166کاندیدا-عصاره بهطتور معنتاداری کمتتر از غلظتت  26کاندیتدا-عصتاره بتود
(.)P>6/62ولی در رقتهای  8تا  ،4ميانگين تعداد کلنیهای کليه در گروه کاندیدا بهطور معناداری بيا از سه گتروه کاندیتدا-عصتاره
بوده است ( .)P>6/62همچنين ،ميانگين تعداد کلنی کليه در گتروه کاندیتدا-عصتارة  166و کاندیتدا-عصتارة  566تفتاو معنتاداری
نداشت ( )P<6/62و ميانگين تعداد کلنی در این دو گروه بهطور معناداری کمتر از ميانگين تعداد کلنتی در گتروه کاندیتدا-عصتارة 26
بوده است (.)P>6/62
جدول  .9ميانگين تعداد کلنی در رقتهای مختلف بافت هموژنيزة کلی
000
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کاندیدا
شاخا
گروه

ميانگين

کاندیدا-عصارة 26

خطایمعيار

مدنی و زارعی

کاندیدا-عصارة 166

کاندیدا-عصارة 566

سطح
معناداری

ميانگين

خطایمعيار

ميانگين

خطایمعيار

ميانگين

خطایمعيار

کليه

غيرقابلشمارش

111/26

4/41

11/26

6/38

93/94

1/12

<6/661

رقت 1

غيرقابلشمارش

158/91

8/51

29/12

6/45

51/52

6/45

<6/661

رقت 5

غيرقابلشمارش

34/19

6/31

54/19

6/31

1/44

6/31

<6/661

رقت 9

912/66

3/82

49/19

6/31

11/19

6/11

6/66

<6/661

<6/661

رقت 8

559/12

4/55

11/52

6/45

4/19

6/31

6/66

<6/661

<6/661

رقت 2

189/12

9/16

21/41

1/15

6/66

6/66

6/66

<6/661

<6/661

رقت 1

169/12

1/49

91/41

1/95

6/66

6/66

6/66

<6/661

<6/661

رقت 1

35/26

6/38

59/19

6/31

6/66

6/66

6/66

<6/661

<6/661

رقت 4

14/19

6/31

4/44

6/22

6/66

6/66

6/66

<6/661

<6/661

بحث
فرمنژاد و همکتاران تتأثير عصتارة گيتاه آلواتهورا را بتر
تسریک پاسخ ماکروفاژها بررسی کردنتد .نتتایج نشتان داد کته
عصارة گياه باع افزایا فعاليت ماکروفاژی در حضور مایتوژن
در موش آلوده به کاندیدا میشود [.]94
بررسی آثار ضدکاندیدایی و ایمونومدوالتوری استانس و
عصارههای گياه رازیانته نشتان داد عصتارة استتونی رازیانته بتا
تسریک ماکروفاژهای صفاقی موش سبب توليد نيتریک اکويد
و واستتطههتتای فعتتال اکوتتيژنی متتیشتتود .در نتيجتته ،اثتتر
ایمونومدوالتوری روی دستگاه ایمنی ذاتی دارد [.]93
بررسی انجامشده روی عصارة هيدروالکلی گياه ترختون
نشان داد که این عصتاره باعت کتاها کاندیتدا آلبيکتنس در
بافت کبد و کليه میشود [.]96
در اردن فعاليت ضد کاندیدایی عصارة متانولی  13گيتاه
اردن در برابتر کاندیتدا آلبيکتتنس ،کاندیتدا گالبراتتا و کاندیتتدا
کروزی بررسی شد .بيشتتر عصتارههتای متتانولی گياهتان اثتر
ضدکاندیدایی نشان دادند ،ولی گياه توکریوم پوليوم هيچ گونته
فعاليت ضدکاندیدایی نشان نداد [.]86
اثر عصاره های کلروفرمی ،اتانولی و آبی گياهان دارویتی
از جملتته پنيتترک در شتترای آزمایشتتگاهی روی بتتاکتریهتتا و
قار های جداشده از عفونت زخم نشان داد کته عصتارة آبتی و
کلرفرمی در غلظت کم اثر مهاری بتر کاندیتدا آلبيکتنس دارد.
عصارة اتانولی گياه تأثير کمتری داشت [.]81
در بررسی انجامشده روی گياه پنيرک مشخا شد کته
این گياه باع افزایا تعداد مونوسيتهتا در متوش آلتوده بته
کاندیدا آلبيکنس در مقایوه با گروه شتاهد متیشتود .بته ایتن
ترتيب ایمنی در حيوان ایجاد میکند [.]85
تأثير اکاليپتوس گلوبولوس بر کلونيزهکتردن کاندیتدایی

نتایج این تسقيق کاها تعتداد کلنتی را در بافتتهتای
کبتتد ،کليتته و طستتال نشتتان داد .بتتا توجتته بتته ترکيبتتا
تشکيلدهندة گياه توکریوم پوليوم ،بهنظر میرسد کته عصتارة
اتانولی توکریوم پوليوم عامل مهار رشد کاندیدا در ميزبان بتوده
است .تعداد کمتر کلنی در کليههتا نوتبت بته کبتد ،عتالوهبتر
درنظرگرفتن تفاو اندازة کليهها و کبد ممکن استت بته ایتن
دليل باشد که بهطتور متداوم از کليتههتا جریتان ادرار و متواد
اکواید عبور میکند .این امر به کاها تعتداد کلنتی در بافتت
کليه نوبت به کبد میانجامد .همچنين ،ميزان کلنتی کاندیتدا
در طسال نوبت به کبد و کليه بويار کمتر است .با توجته بته
اینکه کليرانس ایمنولتوژی در طستال رم متیدهتد ،بتهدنبتال
انتقتتتال قتتتار توستتت ماکروفاژهتتتای طستتتال کشتتتتن
ميکروارگانيومها رم داده است و کاها ارگانيوم را شتاهدیم.
تسقيقا نشان داده استت کته گيتاه توکریتوم پوليتوم باعت
کاها ميزان قند خون میشود .با توجته بته قنددوستتبتودن
قار ها نيز احتمال دارد که کاها کاندیدا در بافتهای حيوان
به این دليل باشد.
در بررسیهای انجتامشتده ،عصتارة توکریتوم پوليتوم و
زنجبيل اثر مهارکنندگی بتر رشتد گونتههتای بتالينی کاندیتدا
آلبيکنس دارد ،ولتی هتيچگونته اثتری بتر گونتههتای کاندیتدا
تروپيکالس ،کاندیدا گالبراتا و کاندیدا کروزای ندارد [.]91
تأثير داروی ( MS14دارویی که منشأ گيتاهی–دریتایی
دارد) بر سپتيس کاندیدایی ایجادشده در متوش هتای Balb/C
نشتتان داد تعتتداد ماکروفاژهتتای صتتفاقی در متتوشهتتای گتتروه
مصرفکنندة دارو افزایا معنتاداری نوتبت بته گتروه کنتترل
داشت واین داروی گياهی دارای اثر حفاظتکنندگی در مقابتل
مخمر کاندیدا آلبيکنس است [.]91
000
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بافتهای کبد و کليه در موشهای دیابتی تعداد کلنی کاندیتدا
آلبيکنس کاها یافته است.

در موشهای صسرایی سالم و دیابتی نشان داد که اکتاليپتوس
موجب کاها معنادار غلظت کاندیدا آلبيکنس در هموژنة کبد
و کليهها میشتود .نتتایج نشتان داد گيتاه اکتاليپتوس موجتب

کاندیدیاز تجربی باع ایجاد عفونت تست حاد میشتود
کتته در متتوش قابتتلتسمتتل استتت .در واقتتع ،نوتروفيتتلهتتا و
ماکروفاژها موئول دفاع ميزبان بر عليه کاندیدا آلبيکنس است
[.]53
استعداد کبد به کلونيزه کردن قارچی ممکن است ناشی
از ورود منوسيتها و سلولهای  PMNنابالغ از مغتز استتخوان
باشد .بر همين اساس ،ایتن ستلولهتا حتاوی تعتداد بيشتتری
ليزوزوم هتای غيرطبيعتی غتول آساستت کته در فراینتد ادغتام
فاگوزوم -ليزوزوم کارآمد نيوتند .این وضعيت فرصتی را بترای
رشد مخمرها و ایجاد کانونهتای عفونتت در کبتد فتراهم متی
آورد [.]89
شوهام و همکاران به این نتيجه رسيدند که سلولهتای
دفاعی دارای رسپتورهای سطسی است که مادة ختارجی را در
خون یا بافت تشتخيا متیدهتد و باعت فعتالشتدن موتير
فاگوسيتوز میشود .کاندیتدا آلبيکتنس باعت غيرفعتالشتدن
سازوکار اکوایا و غيراکوایا میشود [.]58
در جدول  ،1در رابطه با کلنیهای کبدی میتوان دیتد
ميزان کلنتی در گتروه شتاهد و عصتاره صتفر استت .در گتروه
کاندیدا باالترین تعداد مشاهده میشود که امری طبيعی است.
بهترین نتایج در کبد تست بيمار با دوز  166 mg/kgمشتاهده
میشود .در بافت طسال در جدول  5شاهد نتتایج متناستب بتا
نتایج گروههای کبدی هوتيم با این تفاو که بهتترین نتيجته
مربوژ به دوزهای  166 mg/kgو  566است ،هتر چنتد تعتداد
کلنی کاندیدا در کبد بيا از طسال است .همچنين ،بر استاس
جدول  ،9در بافت کليه بهتترین دوز مربتوژ بته 566 mg/kg
است .تعداد کلنی کاندیدا در کليته نوتبت بته دو بافتت دیگتر
بيشتر است .لذا ،بر اساس نتتایج ایتن تسقيتق ،گيتاه توکریتوم
پوليوم در شرای  in vivoقادر به حذف کاندیدا گالبراتتا شتده
است .این امر ممکن است ناشی از تأثير موتقيم گياه بر قتار
یا ناشی از تسریک سيوتم ایمنی و شترای هموستتازی بتوده
باشد یا مجموع این عوامل در این امر نقا داشته است.

بهبودی عفونت کاندیدایی در ر های سالم و دیابتی متیشتود
[.]89
تسقيقا انجامشده روی گياه توکریوم پوليوم نشان داد
که نمونههای استاندارد کاندیدا شامل کاندیدا گالبراتا به عصارة
توکریوم پوليوم حواساند .همچنين ،تتأثير دود ایتن گيتاه بتر
نمونههای بالينی و استتاندارد قتار نشتان داد کته در شترای
آزمایشگاهی دود توکریوم پوليوم قادر بته مهتار رشتد کاندیتدا
آلبيکنس است [.]88
اثر عصتارة آبتی ستياه دانته بتر عليته کاندیتدیازیس در
موش های آلوده نشان داد عصارة این گياه با دوز تزریقی داخل
وریدی  58 ،1/1 ml/kgساعت پس از تلقيح باع کاها رشتد
کاندیدا آلبيکنس به ميزان  2برابر در کليهها 4 ،برابر در کبد و
 11برابر در طسال میشود [.]82
گيتتاه کلپتتوره باعتت افتتزایا تعتتداد نوتروفيتتلهتتا در
گروههای تيمار بتا عصتارة آبتی در مقایوته بتا گتروه کاندیتدا
آلبيکنس میشود .همچنين ،تعداد لنفوسيتهتا در گتروههتای
تيمار با عصارة آبی کلپوره در مقایوه با گتروه کنتترل بتهطتور
معناداری افزایا مییابد .افزایا سلولهای ذاتی نشاندهنتدة
عامل کنترل عفونت در موش استت [ .]81همچنتين ،کلپتوره
دارای ترکيبا فالنوايدی و آثار ضد کاندیدایی است [.]81
فالونوايدها دارای ترکيبی بته نتام  -1هيدروکوتی 9-و
 -8فالوان و مؤثر بر ضد مخمر کاندیدا آلبيکنس است [.]81
گياه توکریوم پوليتوم مشتابه بتا گيتاه اکوتی دنتتاليس
ترکيبا فالنوايدی دارد .ترکيبا فالونوايدی قادر به تسریتک
ایمنی سلولی و همورال است .این امر به کاها تعداد کاندیتدا
گالبراتا در بافتهای مختلف می انجامتد .فالونوايتدها ترکيبتی
بهنام  -1هيدروکوی 9-و  -8فالوان دارد کته بتر ضتد مخمتر
کاندیدا آلبيکنس مؤثر است [.]81
ندیمی و همکاران در بررسی تأثير عصارة آبی و اتتانولی
کلپوره بر کاندیدا آلبيکنس و دو گونه ماالستزیا ،تتأثير مهتاری
عصارة کلپوره در سویههتای مختلتف و متفتاو و اثتر مهتاری
وابوته بته دوز را گتزارش کردنتد ،بته طتوری کته در کاندیتدا
آلبيکتنس  NCPF 3153بتتا افتتزایا غلظتتت عصتتاره از تعتتداد
کلنی های موجود در مسي کشت کاسته و در غلظتت mg/ml
 4کامالا از رشد قار جلوگيری شد [.]4
بکاايان و همکاران [ ]84به بررسی تأثير عصارة سير بتر
کاندیدا آلبيکنس پرداختند و بته ایتن نتيجته رستيدند کته در

تشکر و قدردانی

این مقالته موتتخرا از پایتاننامتة دانشتجویی بتا کتد
 11596261391681در دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان
جهت اخذ کارشناسیارشد است .از تمامی افرادی که در انجام
این تسقيق همکاری کردهاند تشکر و قدردانی میشود.
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Teucrium polium is a medicinal plant which species have
been used for over 2000 years in traditional medicine. Candida
glabrat is one of the most common Candida species, which is critical
for the treatment of diseases due to the ability to use a resistant drug.
The aim of this study was evaluation of the effect of ethanolic
extract of Teucrium polium on Candida glabrata colonization in
mice tissue.
Materials and Methods: The study was performed on 90 mature male
mices (9 per group), that were devided into ten groups: normal,
placebo, three treatment group (candida- extract), control positive
(Candida glabrata) and control negative (extract). Treatment groups
were received 50, 100 and 200 mg/kg dosages of extract for 20 days
(every other day) by intraperitoneal injection. At the end of
injections, homogenized liver, spleen and kidney were cultured on
Keyword: Candida glabrata, kidney,
SDA medium and then colony count were performed.
Results: The results showed that liver in 100 mg/kg, spleen and Teucrium polium, liver, spleen.
kidney in 200 mg/kg haven’t any yeast.
Conclusion: According to the results, Teucrium polium extract,
perhaps can stimulat the immunity against Candida glabrata.
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