مقاله پژوهشی

تأثیر عصارة اتانولی گیاه توکریوم پولیوم بر کلنیزهکردن کاندیدا گالبراتا در کبد و طحال و کلیهها
مریم السادات زارعی ،1محبوبه

مدنی*2

 .1کارشناسیارشد ،گروه ميکروبيولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد فالورجان ،اصفهان ،ایران
 .7استادیار ،گروه ميکروبيولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد فالورجان ،اصفهان ،ایران

تاریخ دریافت60/50/50 :
تاریخ پذیرش60/56/05 :

چکیده
اهداف توکریوم پوليوم گياهی دارویی اساات که گونههای آن بيش از دوهزار سااال اساات در طت ساانتی اسااتفاده
میشاود .کاندیدا گالبراتا یکی از شاایعترین گونههای جنس کاندیداست که بهدليل توانایی کست مقاومت دارویی،
شاناساایی ساریع آن در درمان عفونتها ضروری است .هدف از این تحقيق ارزیابی اثر عصارة اتانولی گياه توکریوم
پوليوم بر کلنيزهکردن کاندیدا گالبراتا در بافت های کبد ،طحال و کليهاست.
مواد و روشها این مطالعة تجربی بر روی  33سار موش ماده بالغ که به  3گروه شامل :گروه شاهد ،نرمال سالين،
کاندیدا-عصااره  3گروه تيمار) ،کاندیدا گالبراتا کنترل مثبت) و عصااره  3گروه کنترل منفی)تقسايم شدند ،انجام
شاد .عصاارة اتانولی توکریوم پوليوم با دوزهای  133 ،03و  733ميلیگرم بر کيلوگرم بهصورت یک روز در ميان و
بهمدت  73روز به صورت صفاقی و کاندیدا گالبراتا در روز یازدهم تزریق شد .سپس مایع هموژنيزة اندامهای کبد،
طحال و کليه روی محيط کشت سابورو دکستروز آگار کشت و شمارش کلنی انجام شد.
یافتهها بر اسااااس نتایج این تحقيق ،در دوزهای  133و  733ميليگرم بر کيلوگرم از تيمارهای کاندیدا -عصااااره
هيچ م مری در بافت های کبد ،طحال و کليه وجود نداشت.
نتیجهگیری احتما عصاره اتانلی گياه توکریوم پوليوم می تواند ایمنی بر عليه کاندیدا گالبراتا را تحریک کند.

کلیدواژهها:
توکریوم پوليوم ،کااندیدا گالبراتا،
کبد ،طحال ،کليهها.

مقدمه
سالهاست که گياهان دارویی مهمترین و حتی در برخی
موارد تنها راه درمان عفونتها محسوب میشود .مردم در سراسر
جهاان بهوسااايلة انواو گوناگون بيماریها و عفونتها ،از جمله
عفونتهای قارچی ،احاطه شدهاند [ .]1توکریوم پوليوم یا کلپوره
گياه دارویی قدیمیای اساات که بهعلت خواص ضاادميکروبی و
ضاادقارچی آن اسااتفاده میشااود .تحقيقات در مورد ترکيبات

ضااادقاارچی آن اخيراً افزایش یافته اسااات [ .]7نقش گياهان
دارویی در درمااان اختال ت پاااتولوژیکی م تل در دهااههااای
گذشته ثابت شده است [..]3
توکریوم پوليوم گياهی از خانوادة نعناو اساات که با بيش
از  333جنس در ساراسار جهان پ ش شاده است [ .]4کلپوره
گياهی اسااات پایا ،کرکينهپوش و خزی ،با تقریباً تمام ضااامایم
پوششی متفاوت در قاعدة چوبی ،به ارتفاو  13تا  43سانتیمتر،
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مدنی و زارعی

کورتيکواسااتروايدها ،داروهای ساارکوبکنندة ساايسااتم ایمنی،
شااايمیدرماانی ،رادیوتراپی ،افزایش بيمااریهای نقص ایمنی،
دیابت و ایدز راه را برای گسااترش طي وساايعی از عفونتهای
فرصتطلت م اطی ،جلدی ،گوارشی ،ریوی و سيستمی قارچی
از جمله کاندیدا هموار کرده اساات [ .]15عفونت کاندیدایی ،در
صااورت تهاجم شاادید ،حتی ممکن اساات به مرگ بيمار منتهی
شود [.]73 ،13
کاااناادیاادیاااز بیشاااک یکی از مهمترین و شاااایعترین
بيماریهای قارچی فرصاتطلت در انساان است .جنس کاندیدا
شامل حدود  103گونه است [ .]71عفونت بهصورت حاد ،تحت
حااد یاا مزمن در پوسااات ،نااخن ،م اا واژن ،برونش ،ریه و
دساتگاه گوارش دیده میشود .گاهی نيز منتشر میشود و کليه،
ریاه ،کباد و قلات را گرفتار میساااازد .واکنش ميزبان در برابر
بيماری از خارش و التهاب م تصاار تا فرم مزمن ،حاد چرکی یا
گرانولوماتوز  )Granulomatousدر تغيير است [.]77
عواملی نظير آسااايت ساااطوی م اطی بهعلت شااايمی
درمانی) ،جراحی ،نوتروپنی ،استفاده از آنتیبيوتيکهای با طي
وسيع ،ایدز ،اختال ت نئوپالستی و شکنندگی پوست خطر ابتال
به عفونت کاندیدایی را افزایش میدهد [.]74 ،73
در سال  ،7333کاندیدا گالبراتا پس از کاندیدا آلبيکنس
دومين عامل کاندیدیازیس ساااطحی و مهاجم بزرگساااا ن در
ایاا ت متحده گزارش شاااد [ .]70این قارچ از عوامل شاااایع
عفونتهای بيمارساتانی است و در بيماران مستعد ،رتبة چهارم
را دارد [ .]75کاندیدا گالبراتا یکی از شایعترین گونههای جنس
کاندیداسات که بهدليل توانایی کست مقاومت دارویی ،شناسایی
سریع آن در درمان عفونتها ضروری بهنظر میرسد [.]72
از ویاژگایهااای آزمااایشاااگاااهاای ایاان قااارچ ،وجود
بالستوکونيدیهای بيضیشکل و عدمتوان توليد ميسليوم کاذب
 ،)pseudohyphaeلولة زایا و کالميدوکونيدی است [.]75
داروی آمفوتریسين  Bکه در درمان کاندیدیاز سيستمی
اسااتفاده میشااود ،بساايار ساامی اساات [ .]75با وجود اینکه
داروهای ضادقارچی جدیدی شاناخته شده است ،مرگ ناشی از
کاندیدیازیس همچنان با ست [.]73
نوتروفيلها و مونوسيتها به سلولهای م مر ،های ها و
شبههای های کاندیدا آسيت میرساند و آنها را از بين میبرند
[.]74
باا توجاه به توانایی گياه توکریوم پوليوم در مهار رشاااد
برخی گونههای کاندیدا در شارایط آزمایشگاهی ،بر آن شدیم تا
اثر عصارة اتانولی گياه توکریوم پوليوم را بر کلنيزهکردن کاندیدا
گالبراتا در کبد ،طحال و کليهها بررسی کنيم.

با ساااقههای متعدد ،از قاعده و پایين منشاااعت ،با شااااخههای
خيزان یا ایستاده و گاهی خوابيده ،غالباً پيچ و تابدار و کموبيش
در پاایين چوبیشاااده ،باا برگهای باریک ،دراز و پوشااايده از
کرکهای پنبهای در هر دو ساط پهنک و در حاشيه کنگرهای،
دناداناهدار به طول  5تا  15ميلیمتر .این گياه گلهای مجتمع
در گلآذین نيمه کروی یا ت ممرغی به قطر  13تا  73ميلیمتر
و م تصاراً دمگل و کاسه به طول  3/0تا  4/0ميلیمتر به شکل
لولهای ،اساتکانی دارد .رنگ گلهای گياه سافيد ،سفيد مایل به
زرد ،زرد یا حتی ارغوانی گزارش شده است و بسيار خوشبوست،
اماا طعم بساااياار تل ی دارد .در گوناههای این گياه تفاوتی در
سااقههای گياه نيز مشاهده میشود ،بهطوری که گاهی پرپشت
و خيزان و گاهی خوابيده است [.]2-0
این گياه معمو ً در نواحی بایر ،ساااواحل سااانگالخی و
ماساهزارهای نواحی م تل اروپا ،منطقة مدیترانه ،شمال آفریقا
و جنوبغربی آسيا ،از جمله ایران می روید و در مصر ،عربستان،
قطر و اردن یافت شده است [.]5
گياااه کلپوره ترکيبااات مونوپرن ،پلیفنيااک ،اساااترول،
سااااپونين ،ایریادول ،فالونواياادهااا ،پلیفنولی ،آلکاالواياادهاا و
روغنهااای ضاااروری دارد [ .]3این ترکيبااات ضاااادالتهاااب،
کاهشدهندة درد ،قند و چربی خون است [.]13
مصاارف کلپوره تنها برای کوتاهمدت مجاز اساات .تجویز
طو نیمادت آن موجات بروز مساااموميات کبادی و کليوی و
افزایش آنزیمهای کبدی ،اوره و کلسااترول خون میشود [.]11
کلپوره حااوی آلکاالوايادی اسااات کاه در کبد توساااط آنزیم
سيتوکروم  P450به متابوليت فعال اکسيد میشود .این متابوليت
سامی اسات و سبت ت ریت سلولهای کبدی میشود .استفاده
ماداوم یاا متنااوب از گياه کلپوره موجت ایجاد آسااايت کبدی
میشاود و بهصاورت هپاتيت مزمن یا حاد بدون انسداد مجاری
صفراوی است [.]11
اخيراً درماان بساااياری از بيماریها بهوسااايلة داروهای
گياهی افزایش یافته اسات [ .]17کمبود عوارض ،امکان استفاده
از دوزهاای باا  ،و مقرونباهصااارفاهتربودن گيااهان دارویی از
یکطرف و افزایش عوارض داروهای شاايميایی از طرف دیگر ،به
استفادة انسان از داروهای طبيعی انجاميده است [.]14 ،13
تحقيقات حشاامتی و همکاران [ ،]12ندیمی و همکاران
[ ،]5بهزادی و همکااران [ ]15و ارباابی و همکااران [ ،]10آثار
ضااادکاندیدایی بساااياری از گياهان از جمله پنيرک ،ساااما ،
توکریوم پوليوم و آویشن بر عليه کاندیدا آلبيکنس را نشان داده
است.
طی دهاههای اخير ،افزایش اساااتفاده از آنتیبيوتيکها،
001
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در این تحقيق از موش سااوری بالغ نژاد  NMRIو دارای
محدودة وزنی  33±0گرم استفاده شد .موشها پس از انتقال به
نة حيوانات آزمایشااگاه تحقيقاتی دانشااگاه آزاد اسااالمی واحد
فالورجااان ،در داخاال قفسهااای مجزا بااهصاااورت تصاااادفی
تقساايمبندی و نگهداری شاادند .موشها در تمام مدت تحقيق،
دساترسی آزاد به آب تازه و غذای م صوص کنسانتره گياهی)
داشااتند .نمونهها تحت دمای  70تا  33درجة سااانتیگراد و در
دورههای منظم  17سااعته ،روشانایی /تاریکی نگهداری شاادند.
تعویض بسااتر پوشااالی و نظافت ظروف آب بهطور مداوم انجام
شاااد .بااهمنظور ساااازگاااری بااا محيط جاادیااد و اطمينااان از
عدمبارداری ،موشهای تحت آزمایش بهمدت دو هفته در شرایط
ذکرشاااده نگهداری شااادند و پس از این مدت ،تزریقات انجام
گرفت [.]33 ،33

روش شناسی
تهية گیاه
گياه کلپوره از ارتفاعات کالهقاضااای اساااتان اصااافهان
جمعآوری و در مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان
اصااافهاان تاأیيد شاااد .ساااپس ،نمونة هرباریوم آن در ب ش
گياهشاناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان کدگذاری و با
کاد  114/333/331تاأیياد و ثبت شاااد .پس از پاکساااازی و
جداسازی اندامهای زیرزمينی ،قسمتهای هوایی گياه سه مرتبه
با آب شاساتشاو و برگها ،ساقهها ،ریشهها و گلهای گياه جدا
شاااد و در معرض هوای آزاد دور از نور خورشااايد قرارگرفت تا
کامالً خشک شود .بعد از اطمينان کامل از خشکشدن گياه ،در
جای خنک و سایه بستهبندی و هنگام نياز با آسياب برقی تميز
و عاری از هر گونه آلودگی پودر و پودر حاصاال در شاايشااههای
قهوهای مات نگهداری شد [.]33

تهیة محیط کشت سابورو دکستروز آگار
برای کشات قارچ از محيط کشات سابورو دکستروز آگار
اسااتفاده شااد 50 .گرم از پودر سااابورو دکسااتروز آگار به ارلن
اساتریل انتقال داده و ميزان  1ليتر آب مقطر به آن اضافه و در
آن محکم با پنبه بسته شد و بهمدت  10دقيقه در اتوکالو 171
درجة سانتیگراد قرارگرفت .هنگامی که دما به حدود  40درجة
سانتیگراد رسيد ،محيط کشت به پليتها منتقل شد [.]33

تهیة عصارة اتانولی
باهمنظور تهياة عصاااارة اتاانولی 133 ،گرم از اندامهای
هوایی پودرشادة گياه به درون ارلن اساتریل منتقل شد .سپس،
به ميزانی اتانول به گياه پودرشده اضافه شد تا جایی که م لو
گياه بههمراه حالل بهصااورت سااوسااپانساايون درآید .بهمنظور
عدمدسترسی نور به سوسپانسيون درون ارلن ،اطراف آن با فویل
آلومينيمی نازک پوشاانده و در ارلن با پنبه محکم بسااته شد و
روی شايکر بهمدت  45سااعت قرارگرفت .ساپس ،تفالهگيری و
صاافکردن عصارة اتانولی بهکمک کاغذ واتمن شمارة  73انجام
شاد .بهمنظور حذف اتانول ،عصاره در دمای محيط قرارگرفت تا
خشک شود .سپس ،عصارة خشکشده از ک ظرف جدا و پودر
حاصل در شيشة قهوهای تا زمان استفاده نگهداری شد .بهمنظور
محاسابة وزن پودر گياه حلشاده در حالل ،وزن کاغذ صافی از
وزن کاغذ صااافی حاوی تفالة گياه کساار شااد .بدین ترتيت وزن
تفاله بهدست میآید .سپس ،عدد بهدستآمده از وزن اولية گياه
کم شاد .عدد حاصال نشااندهندة ميزان پودر حلشدة گياه در
حالل است [.]31

فراهمکردن میکروارگانیسم
م مر کاندیدا گالبراتا ساوش  ،ATCC 90030از دانشگاه
تهران تهيه شد .از کاندیدا گالبراتا روی محيط سابورو دکستروز
آگار کشاات داده و پس از  74ساااعت از کلنیهای ایجادشااده
ساااوساااپانسااايون م مری برابر  ،1×106 cfu/mlتهيه و برای
تزریقات استفاده شد [.]34

تقسیمبندی حیوانات مورد آزمون
موشهای آزمایشاااگاهی مورد مطالعه در این تحقيق 33
سر بودند ،که به نه گروه دهتایی تقسيم شدند .هر گروه در درون
قفسهای جداگانه نگهداری شدند [.]75

گروههای مورد آزمون

تهیة محلول عصاره بهمنظور تزریق به موش

گروه تيماار اول .باه نمونههای این گروه بهمدت  73روز
بهصااورت یک روز در ميان عصااارة اتانولی کلپوره با دوز mg/kg
 03بهروش درون صفاقی در حدود ساعت  13تا  11صب تزریق
شد [.]33 ،75
گروه تيماار دوم .باه نمونههای این گروه بهمدت  73روز
بهصااورت یک روز در ميان عصااارة اتانولی کلپوره با دوز mg/kg
 133تزریق شد [.]33 ،75
گروه تيمار سااوم .به نمونههای این گروه بهمدت  73روز

برای رقيقکردن عصاره ،سدیم کلراید  3/3درصد تزریقی
استفاده شد و غلظتهای  133 ،03و  733ميلیگرم بر کيلوگرم
از عصااره تهيه شاد .عصاارة بهدستآمده از فيلتر سرنگی 3/40
ميکرونی عبور داده و در شااايشاااة مات قهوهای در ی چال در
دمای  4درجة سانتیگراد تا زمان استفاده نگهداری شد [.]37

آمادهکردن حیوان آزمایشگاهی
009
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مدنی و زارعی

پنیسايلين قرارگرفت و در شايشاهها بساته شد .مش صات هر
لوله نوشته و برای اطمينان از عدمتکثير م مر در بافت تا شروو
عمل هموژنيزهکردن و کشت بافت ،نمونهها در ی چال نگهداری
شد [.]30 ،33

بهصااورت یک روز در ميان عصااارة اتانولی کلپوره با دوز mg/kg

 733تزریق شد [.]33 ،75
گروه تيمار چهارم .به نمونه های این گروه با دریافت 3/7
ميلیليتر ساوساپانسيون م مر کاندیدا گالبراتا پس از پنجمين
تزریق عصااره به حيوانات تزریق شااد .بهمدت  73روز بهصورت
یک روز در ميان عصاارة اتانولی کلپوره با دوز  03 mg/kgتزریق
شد [.]33 ،75
گروه تيماار پنجم .به نمونههای این گروه با دریافت 3/7
ميلیليتر ساوساپانسيون م مر کاندیدا گالبراتا پس از پنجمين
تزریق عصااره به حيوانات تزریق شاد .بهمدت  73روز بهصورت
یاک روز در مياان عصاااارة اتاانولی کلپوره با دوز 133 mg/kg
تزریق شد [.]33 ،75
گروه تيمار شاشم .به نمونههای این گروه با دریافت 3/7
ميلیليتر ساوساپانسيون م مر کاندیدا گالبراتا پس از پنجمين
تزریق عصااره به حيوانات تزریق شااد .بهمدت  73روز بهصورت
یاک روز در مياان عصاااارة اتاانولی کلپوره با دوز 733 mg/kg
تزریق شد [.]33 ،75
گروه کاندیدا گالبراتا .در این گروه عفونت تجربی کاندیدا گالبراتا
ایجاد شد.
گروه کنترل .نمونااههااای این گروه هيچگونااه تزریقی دریااافاات
نکردند [.]33 ،75
گروه دارونما .به نمونههای این گروه  3/0سایسای سرم
فيزیولوژی تزریقی بهمدت  73روز به صاااورت یک روز در ميان
تزریق شاااد .هدف از این عمل اطمينان از عدمتأثير اساااترس
تزریق طی آزمایش بود [.]33 ،75

کشت اندامهای کبد ،طحال و کلیهها
برای لااهکردن بااافاات در سااارم فيزیولوژی از ميکسااار
هموژنایزر اساتفاده شاد .این دستگاه دارای یک سری تيغههای
چناگمانند اسااات که با سااارعت با قابليت لهکردن بافت در
ماایعاات را دارد و بااعا میشاااود باافات در سااارم بهحالت
سااوسااپانساايون درآید .سااپس ،از مایع هموژنيزه بافتها بهطور
𝟏
𝟎𝟏 تهيه شد.
جداگانه رقت سریال به نسبت
1
رقاتهای تهيهشاااده از نمونة هموژنيزه بهترتيت ،13
 3-13 ،5-13 ،2-13 ،5-13 ،0-13 ،4-13 ،3-13 ،7-13و 13-13
بود .از هر رقت بهطور جداگانه مقدار  1ميلیليتر برداشاات و در
محيط کشاات سااابارو دکسااتروز آگار کشاات چمنی داده شااد.
محيطهای کشاات در دمای  33درجة سااانتیگراد بهمدت 45
سااعت نگهداری شاد .ساپس ،تعداد کلنیهای رشدیافته در هر
محيط کشت شمارش شد [.]33

یافته ها
بررسااای تعداد کلنی کاندیدا گالبراتا در بافت کبد در رقتهای
م تل در تمامی گروهها
بر اسااس نتایج جدول  ،1در ساوسااپانسيون اصلی تهيه
شاااده از کباد و رقاتهای  1تا  5از آن ،اختالف معناداری بين
چهار گروه کاندیدا و کاندیدا-عصاره در تمامی غلظتهای عصارة
 133 ،03و  733مشاهده شد  .)P>3/331نتایج آزمون تعقيبی
دانکن در سااوسااپانساايون اصاالی و رقتهای  1و  7نشااان داد.
مياانگين تعداد کلنیهای کبد در گروه کاندیدا بهطور معناداری
بيشااتر از سااه گروه کاندیدا-عصاااره بود  .)P>3/30همچنين،
مياانگين تعاداد کلنی موجود در کبد در گروه کاندیدا-عصاااارة
 133بهطور معناداری کمتر از ساااه گروه دیگر بود .)P>3/30
عالوهبر این ،تعاداد کلنی کبد در غلظت  733کاندیدا-عصااااره
باهطور معناااداری کمتر از غلظاات  03کاااناادیاادا-عصااااره بود
.)P>3/30

تشریح حیوان آزمایشگاهی
بهمنظور بررسی وجود م مر کاندیدا گالبراتا در اندامهای
کبد ،طحال و کليهها تشری حيوان پس از قطع سر انجام شد.
ن ساات ،قساامت شااکمی موش با الکل  23درصااد تميز
شاد .ساپس ،بهوسايلة تيغة بيستوری پوست بدن حيوان برش
داده و به کمک قيچی تيز و پنس اسااتریل بافتها جدا شااد .با
اسااتفاده از ساارم فيزیولوژی اسااتریل بافتهای کبد ،طحال و
کليهها شستشو یافت تا خون اضافی پاک شود .سپس ،هر بافت
در شاايشااههای اسااتریل حاوی  3ميلیليتر ساارم فيزیولوژی و

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

کاندیدا
میانگین

خطایمعیار

غیرقابلشمارش

کاندیدا-عصارة 05
میانگین
01/05
1

کاندیدا-عصارة 055

کاندیدا-عصارة 055

خطایمعیار

میانگین

خطایمعیار

میانگین

خطایمعیار

1/10

60/36

0/81

05/61

0/01

001

سطح
معناداری
<5/550
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تأثیر عصارة اتانولی گیاه توکریوم پولیوم ...
رقت 0

06/00
0
00/55
5
11/10
11/06
36/10
00/11
63/00
06/06

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

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

بررساای تعداد کلنی کاندیدا گالبراتا در بافت طحال در رقتهای م تل در تمامی گروههابر اساااس نتایج جدول  ،7در سااوسااپانساايون
اصاالی تهيهشااده از کليه و رقتهای  1تا  5اختالف معناداری بين چهار گروه کاندیدا و کاندیدا-عصاااره در تمام غلظتهای عصااارة ،03
 133و  733مشااهده شاد  .)P>3/331نتایج آزمون تعقيبی دانکن در تمامی رقتها مشابه بود ،بهطوری که ميانگين تعداد کلنیهای
موجود در طحال در گروه کاندیدا بهطور معناداری بيش از ساااه گروه کاندیدا-عصااااره بود  .)P>3/30همچنين ،ميانگين تعداد کلنی
طحال در گروه کاندیدا-عصارة  133و کاندیدا-عصارة  733تفاوت معناداری نشان نداد  .)P<3/30ميانگين تعداد کلنی در این دو گروه
بهطور معناداری کمتر از ميانگين تعداد کلنی در گروه کاندیدا-عصارة  03بود .)P>3/30
جدول  .1میانگین تعداد کلنی در رقتهای مختلف بافت هموژنیزة طحال

ميانگين

خطایمعيار

ميانگين

خطایمعيار

ميانگين

خطایمعيار

سط
معناداری

شاخص
گروه
طحال

غيرقابلشمارش

115/70

1/53

50/53

1/45

55/55

1/37

<3/331

رقت 1

غيرقابلشمارش

133/53

3/57

43/13

3/31

43/13

3/31

<3/331

رقت 7

301/70

17/45

50/53

1/13

73/13

3/31

77/03

<3/331

<3/331

رقت 3

757/03

5/15

27/03

3/34

2/53

3/20

2/03

<3/331

<3/331

رقت 4

155/70

0/35

51/55

3/31

3/33

3/33

3/33

<3/331

<3/331

رقت 0

52/03

7/53

42/03

7/31

3/33

3/33

3/33

<3/331

<3/331

رقت 5

40/33

1/34

31/55

3/31

3/33

3/33

3/33

<3/331

<3/331

رقت 2

73/13

3/31

15/13

3/31

3/33

3/33

3/33

<3/331

<3/331

رقت 5

17/20

3/55

3/35

3/53

3/33

3/33

3/33

<3/331

<3/331

کاندیدا
ميانگين

کاندیدا-عصارة 03

خطایمعيار

کاندیدا-عصارة 733

کاندیدا-عصارة 133

بررسییی تعیداد کلنی کیانیدییدا گابراتا در بافت کلیه در رقتهای مختلف در تمامی گروههابر اسااااس نتایج جدول  ،3در
سوسپانسيون اصلی تهيهشده از کليه و رقتهای  1تا  5اختالف معناداری بين چهار گروه کاندیدا و کاندیدا-عصاره در تمامی غلظتهای
تهيه شاده از عصاارة  133 ،03و  733کاندیدا-عصااره مشااهده شد  .)P>3/331نتایج آزمون تعقيبی دانکن در سوسپانسيون اصلی و
رقتهای  1تا  3بدینصااورت بود که ميانگين تعداد کلنیهای کليه در گروه کاندیدا بهطور معناداری بيش از سااه گروه کاندیدا-عصاااره
بود  .)P>3/30همچنين ،مياانگين تعاداد کلنی کلياه در گروه کااندیدا-عصاااارة  733بهطور معناداری کمتر از ساااه گروه دیگر بود
 .)P>3/30عالوهبر این ،تعاداد کلنی کلياه در غلظت  133کاندیدا-عصااااره بهطور معناداری کمتر از غلظت  03کاندیدا-عصااااره بود
.)P>3/30ولی در رقتهای  4تا  ،5ميانگين تعداد کلنیهای کليه در گروه کاندیدا بهطور معناداری بيش از سااه گروه کاندیدا-عصاااره
بوده است  .)P>3/30همچنين ،ميانگين تعداد کلنی کليه در گروه کاندیدا-عصارة  133و کاندیدا-عصارة  733تفاوت معناداری نداشت
 )P<3/30و ميانگين تعداد کلنی در این دو گروه بهطور معناداری کمتر از ميانگين تعداد کلنی در گروه کاندیدا-عصاارة  03بوده است
.)P>3/30
جدول  .3ميانگين تعداد کلنی در رقتهای م تل بافت هموژنيزة کلی
کاندیدا
شاخص

ميانگين

خطایمعيار

کاندیدا-عصارة 03
ميانگين

خطایمعيار

کاندیدا-عصارة 133
ميانگين
000

خطایمعيار

کاندیدا-عصارة 733
ميانگين

خطایمعيار

سط
معناداری

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،فروردین و اردیبهشت  ،0961دورة  ،10شمارة 0

مدنی و زارعی

گروه
کليه

غيرقابلشمارش

122/03

5/51

52/03

3/34

33/35

1/20

<3/331

رقت 1

غيرقابلشمارش

174/32

4/72

03/20

3/57

71/70

3/57

<3/331

رقت 7

غيرقابلشمارش

35/13

3/31

75/13

3/31

5/55

3/31

<3/331

رقت 3

320/33

3/40

53/13

3/31

12/13

3/52

3/33

<3/331

<3/331

رقت 4

773/20

5/77

21/70

3/57

5/13

3/31

3/33

<3/331

<3/331

رقت 0

143/20

3/13

05/52

1/57

3/33

3/33

3/33

<3/331

<3/331

رقت 5

133/20

1/53

35/52

1/37

3/33

3/33

3/33

<3/331

<3/331

رقت 2

37/03

3/34

73/13

3/31

3/33

3/33

3/33

<3/331

<3/331

رقت 5

25/13

3/31

5/55

3/00

3/33

3/33

3/33

<3/331

<3/331

بحث
در موش آلوده به کاندیدا میشود [.]35
بررسای آثار ضدکاندیدایی و ایمونومدو توری اسانس و
عصااارههای گياه رازیانه نشااان داد عصااارة اسااتونی رازیانه با
تحریک ماکروفاژهای صفاقی موش سبت توليد نيتریک اکسيد
و واساااطااههااای فعااال اکسااايژنی می شاااود .در نتيجااه ،اثر
ایمونومدو توری روی دستگاه ایمنی ذاتی دارد [.]33
بررسای انجامشده روی عصارة هيدروالکلی گياه ترخون
نشاااان داد که این عصااااره باع کاهش کاندیدا آلبيکنس در
بافت کبد و کليه میشود [.]33
در اردن فعاليت ضاد کاندیدایی عصارة متانولی  13گياه
اردن در برابر کاانادیادا آلبيکنس ،کاانادیادا گالبراتا و کاندیدا
کروزی بررساای شااد .بيشااتر عصااارههای متانولی گياهان اثر
ضادکاندیدایی نشان دادند ،ولی گياه توکریوم پوليوم هيچ گونه
فعاليت ضدکاندیدایی نشان نداد [.]43
اثر عصااارههای کلروفرمی ،اتانولی و آبی گياهان دارویی
از جملاه پنيرک در شااارایط آزمایشاااگاهی روی باکتریها و
قارچهای جداشااده از عفونت زخم نشااان داد که عصااارة آبی و
کلرفرمی در غلظات کم اثر مهااری بر کااندیدا آلبيکنس دارد.
عصارة اتانولی گياه تأثير کمتری داشت [.]41
در بررسای انجامشده روی گياه پنيرک مش ص شد که
این گيااه بااع افزایش تعداد مونوسااايتها در موش آلوده به
کاندیدا آلبيکنس در مقایسااه با گروه شاااهد میشااود .به این
ترتيت ایمنی در حيوان ایجاد میکند [.]47
تاأثير اکااليپتوس گلوبولوس بر کلونيزهکردن کاندیدایی
در موشهای صاحرایی سالم و دیابتی نشان داد که اکاليپتوس
موجت کاهش معنادار غلظت کاندیدا آلبيکنس در هموژنة کبد
و کلياهها میشاااود .نتایج نشاااان داد گياه اکاليپتوس موجت
بهبودی عفونت کاندیدایی در رتهای سااالم و دیابتی میش اود
[.]43

نتاایج این تحقيق کااهش تعاداد کلنی را در باافتهای
کبد ،کليه و طحال نشان داد .با توجه به ترکيبات تشکيلدهندة
گياه توکریوم پوليوم ،بهنظر میرساد که عصارة اتانولی توکریوم
پوليوم عامل مهار رشاااد کاندیدا در ميزبان بوده اسااات .تعداد
کمتر کلنی در کلياههاا نسااابت به کبد ،عالوهبر درنظرگرفتن
تفاوت اندازة کليهها و کبد ممکن اساات به این دليل باشااد که
بهطور مداوم از کليهها جریان ادرار و مواد اکساید عبور میکند.
این امر باه کااهش تعداد کلنی در بافت کليه نسااابت به کبد
میانجامد .همچنين ،ميزان کلنی کاندیدا در طحال نساابت به
کباد و کلياه بسااايار کمتر اسااات .با توجه به اینکه کليرانس
ایمنولوژی در طحال رخ میدهد ،بهدنبال انتقال قارچ توساااط
ماکروفاژهای طحال کشاتن ميکروارگانيسامها رخ داده است و
کاهش ارگانيسم را شاهدیم .تحقيقات نشان داده است که گياه
توکریوم پوليوم باع کاهش ميزان قند خون میشااود .با توجه
به قنددوساااتبودن قارچها نيز احتمال دارد که کاهش کاندیدا
در بافتهای حيوان به این دليل باشد.
در بررساایهای انجامشااده ،عصااارة توکریوم پوليوم و
زنجبيال اثر مهاارکننادگی بر رشاااد گونههای بالينی کاندیدا
آلبيکنس دارد ،ولی هيچگونااه اثری بر گونااههااای کاااناادیاادا
تروپيکالس ،کاندیدا گالبراتا و کاندیدا کروزای ندارد [.]35
تأثير داروی  MS14دارویی که منشاااأ گياهی–دریایی
دارد) بر سااپتيس کاندیدایی ایجادشااده در موشهای Balb/C
نشاااان داد تعاداد مااکروفاژهای صااافاقی در موشهای گروه
مصااارفکنندة دارو افزایش معناداری نسااابت به گروه کنترل
داشاات واین داروی گياهی دارای اثر حفاظتکنندگی در مقابل
م مر کاندیدا آلبيکنس است [.]32
فرینژاد و همکااران تاأثير عصاااارة گيااه آلواهورا را بر
تحریک پاساام ماکروفاژها بررساای کردند .نتایج نشااان داد که
عصارة گياه باع افزایش فعاليت ماکروفاژی در حضور مایتوژن
000
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تحقيقات انجامشده روی گياه توکریوم پوليوم نشان داد
که نمونههای استاندارد کاندیدا شامل کاندیدا گالبراتا به عصارة
توکریوم پوليوم حسااااس اناد .همچنين ،تأثير دود این گياه بر
نمونههای بالينی و اسااتاندارد قارچ نشااان داد که در شاارایط
آزمایشاااگاهی دود توکریوم پوليوم قادر به مهار رشاااد کاندیدا
آلبيکنس است [.]44
اثر عصاااارة آبی سااايااهداناه بر علياه کاندیدیازیس در
موش های آلوده نشان داد عصارة این گياه با دوز تزریقی داخل
وریدی  74 ،5/5 ml/kgسااعت پس از تلقي باع کاهش رشد
کاندیدا آلبيکنس به ميزان  0برابر در کليهها 5 ،برابر در کبد و
 11برابر در طحال میشود [.]40
گياه کلپوره باع افزایش تعداد نوتروفيلها در گروههای
تيماار باا عصاااارة آبی در مقایساااه با گروه کاندیدا آلبيکنس
میشاااود .همچنين ،تعداد لنفوسااايتها در گروههای تيمار با
عصااارة آبی کلپوره در مقایسااه با گروه کنترل بهطور معناداری
افزایش مییابد .افزایش سااالولهای ذاتی نشااااندهندة عامل
کنترل عفونت در موش اسااات [ .]45همچنين ،کلپوره دارای
ترکيبات فالنوايدی و آثار ضد کاندیدایی است [.]42
فالونوايدها دارای ترکيبی به نام  -2هيدروکسااای 3-و
 -4فالوان و مؤثر بر ضد م مر کاندیدا آلبيکنس است [.]42
گيااه توکریوم پوليوم مشاااابه با گياه اکسااای دنتاليس
ترکيباات فالنوايدی دارد .ترکيبات فالونوايدی قادر به تحریک
ایمنی سالولی و همورال است .این امر به کاهش تعداد کاندیدا
گالبراتاا در باافاتهای م تل می انجامد .فالونوايدها ترکيبی
بهنام  -2هيدروکسااای 3-و  -4فالوان دارد که بر ضاااد م مر
کاندیدا آلبيکنس مؤثر است [.]42
ندیمی و همکاران در بررسای تأثير عصارة آبی و اتانولی
کلپوره بر کاندیدا آلبيکنس و دو گونه ما سااازیا ،تأثير مهاری
عصاااارة کلپوره در ساااویههای م تل و متفاوت و اثر مهاری
وابساااتاه باه دوز را گزارش کردناد ،باهطوری کاه در کاندیدا
آلبيکنس  NCPF 3153بااا افزایش غلظاات عصااااره از تعااداد
کلنیهای موجود در محيط کشاات کاسته و در غلظت mg/ml
 5کامالً از رشد قارچ جلوگيری شد [.]5
بکاايان و همکاران [ ]45به بررسای تأثير عصارة سير بر
کاانادیدا آلبيکنس پرداختند و به این نتيجه رسااايدند که در
باافتهای کبد و کليه در موشهای دیابتی تعداد کلنی کاندیدا
آلبيکنس کاهش یافته است.

کاندیدیاز تجربی باع ایجاد عفونت تحت حاد میشااود
که در موش قابلتحمل است .در واقع ،نوتروفيلها و ماکروفاژها
مسئول دفاو ميزبان بر عليه کاندیدا آلبيکنس است [.]73
استعداد کبد به کلونيزه کردن قارچی ممکن است ناشی
از ورود منوسايتها و سالولهای  PMNنابالغ از مغز است وان
باشااد .بر همين اساااس ،این ساالولها حاوی تعداد بيشااتری
ليزوزومهاای غيرطبيعی غول آسااااسااات کاه در فرایند ادغام
فاگوزوم -ليزوزوم کارآمد نيساتند .این وضعيت فرصتی را برای
رشد م مرها و ایجاد کانونهای عفونت در کبد فراهم می آورد
[.]43
شاوهام و همکاران به این نتيجه رسيدند که سلولهای
دفاعی دارای رساپتورهای سطحی است که مادة خارجی را در
خون یا بافت تشااا يص میدهد و باع فعالشااادن مساااير
فاگوساايتوز میشااود .کاندیدا آلبيکنس باع غيرفعالشاادن
سازوکار اکسایش و غيراکسایش میشود [.]74
در جادول  ،1در رابطه با کلنیهای کبدی میتوان دید
ميزان کلنی در گروه شاهد و عصاره صفر است .در گروه کاندیدا
با ترین تعداد مشاهده می شود که امری طبيعی است .بهترین
نتایج در کبد تحت بيمار با دوز  133 mg/kgمشااهده میشود.
در باافت طحال در جدول  7شااااهد نتایج متناسااات با نتایج
گروههای کبدی هستيم با این تفاوت که بهترین نتيجه مربو
به دوزهای  133 mg/kgو  733اسااات ،هر چند تعداد کلنی
کاندیدا در کبد بيش از طحال است .همچنين ،بر اساس جدول
 ،3در باافات کليه بهترین دوز مربو به  733 mg/kgاسااات.
تعداد کلنی کاندیدا در کليه نسااابت به دو بافت دیگر بيشاااتر
اسات .لذا ،بر اساس نتایج این تحقيق ،گياه توکریوم پوليوم در
شارایط  in vivoقادر به حذف کاندیدا گالبراتا شاده است .این
امر ممکن اسات ناشی از تأثير مستقيم گياه بر قارچ یا ناشی از
تحریک ساايسااتم ایمنی و شاارایط هموسااتازی بوده باشااد یا
مجموو این عوامل در این امر نقش داشته است.
تشکر و قدردانی

این مقاالاه مسااات رپ از پاایاننامة دانشاااجویی با کد
 12733032331342در دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان
جهت اخذ کارشاناسیارشد است .از تمامی افرادی که در انجام
این تحقيق همکاری کردهاند تشکر و قدردانی میشود.

001

مقاله پژوهشی
References
[1]

Ubulom P, Akpabio E, Ejikeme Udobi C, Mbon R.
Antifungal activity of aqueous and ethanolic. flavus,

[2]

[3]
[4]

[5]
[6]
[7]
[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]
[15]

[16]

[17]

[18]

Candida albicans and Microsporum canis.
Pharmaceutical Biotechnology. 2011; 3(5): 57- 60.
Moussa A, Saad A, Djebli ND, Meslem A, Benhalima
EK. Antifungal Activity of Four Honeys of Different
Types from Algeria Against Pathogenic Yeast:
Candida albicans and Rhodotorula sp. International
Journal of Microbiological Research. 2011; 2(3): 276279.
Sarris J. Herbal medicines in the treatment of
psychiatric disorders: a systematic review.
Phytotherapy Research. 2007; 21: 703-716.
Zarezadeh A, Rezaee MB, Mirhosseini A,
Shamszadeh M. Ecological investigation of some
aromatic plants from Lamiaceae family in Yazd
province. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic
Plants. 2007: Vol 23, No 3.
Zargari A. Iranian medicinal plants. Publishing and
Printing Institute of Tehran University. 1997.
Ghahreman A. Kuromophit of plant systematics,
center of academic publishing printing. 1995; Volume
3.
Khoocheki A, Azizi G. Effect of different treatments
on breaking dormancy of Teucrium polium. Journal
of Agricultural Research Iran. 2006; 3(1): 81-88.
Nadimi M, Zia M, Madani M. The effect of aqueous
and ethanolic extracts of teucrium polium on candida
albicans and two species of Malassezia. Zahedan
Journal of Research in Medical Sciences. 2013; 15(8):
34-38.
Elmasri WA, Hegazy MEF, Aziz M, Koksal E, Amor
W, Mechref Y, Hamood AN, Cordes DB, Pare PW.
Biofilm Blocking Sesquiterpenes from Teucrium
polium. Phytochemistry. 2014; 103: 107-113 .
Baluchnejadmojarad T, Roghani M, RoghaniDehkordi F. Antinociceptive Effects of Teucrium
polium Leaf Extract in the Diabetic Rat Formalin Test.
Journal of EthnoPharmacology. 2005; 97: 207-210.
Soheili Khah M, Salman Roghani S, Mohammadi H.
A case of hepatitis, cholestasis by drugs agronomic
criteria. University of Medical Sciences and Health
Services- Health Yazd Sadoughi. 2007; 15(3): 9-97.
Ziaee T, Razavi BM, Hosseinzadeh H. Saﬀron reduced
toxic eﬀects of its constituent, safranal, in acute and
subacute toxicities in rats. Jundishapur J Nat Pharm
Prod. 2014; 9(1): 3-8.
Heshmati M, Izadi L, Mard-Soltani M. Eﬀect of
matricaria recutita Hy- droalcoholic extracton
anxiety behaviorin mice by hole-board test. Zahedan
J Res Med Sci. 2014; 16(3): 21-4.
Petrovska BB. Historical review of medicinal plants
usage. PharMacogn Rev. 2012; 6(11): 1-5.
Mohammadi A ،Sanaei Z. Study of antifungal
properties and chemical composition of essential oil
of Thymus kotscuyanus Boiss. & Hohen. Journal of
Plant Physiology and Biochemistry of Iran. 2015: 2(1.)
Behzadi Salehi Sirjani M, Madani M. In vitro
inhibitory effects of Rhus Coriaria aqueous and
alcoholic
extracts
on
Candida
Albicans.
Complementary Medicine Journal. 2015; 5(1.)
Heshmati S, Mahboobeh M, Amjad L. Study of
inhibitory effect of echinops cephalotes on candida
Spp. isolated from vulvovaginal candidiasis patients
in Isfahan. Zahedan J Res Med Sci. 2016; 18(6): e7355.
Burket LW, Greenberg M, Glick M. Burket's oral
medicine: diagnosis and treatment. Hamilton, Ont:
BC Decker 2003.

0  شمارة،10  دورة،0961  فروردین و اردیبهشت،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
[19] Koc M, Aktas E. Prophylactic treatment of mycotic
mucositis in radiotherapy of patients with head and
neck cancers. Jpn J Clin Oncol. 2003; 33(2): 57-60.
[20] Perlroth J, Choi B, Spellberg B. Nosocomial fungal
infections: epidemiology, diagnosis, and treatment.
Med Mycol. 2007; 45(4): 321-46.
[21] Ayatollahi Mousavi SA, Khalesi E, Shahidi Bonjar
GH, Aghighi S, Sharifi F, Aram F. Rapid molecular
diagnosis for Candida species using PCR-RFLP.
Biotechnol. 2007; 6: 583-587.
[22] Shadzi SH. Medical mycology laboratory diagnostics
and treatment methods. Publications of SID Unit
Esfahan 2009; 11st ed.
[23] Bineshian F, Yadegari MH, Shariﬁ Z, Akbari Eidgahi
M, Nasr R. Identiﬁcation of Candida Species Using
MP65 Gene and Evaluation of the Candida albicans
MP65 gene expressionin BALB/CMice. Jundishapur
JMicrobiol. 2015; 8(5 .)
[24] Shoham S, Levitz SM. The immune response to
fungal infections. Br J Haematol. 2005; 129(5): 569-82.
[25] Dongari-Bagtzoglou A, Dwivedi P, Ioannidou E,
Shaqman M, Hull D, Burleson J. Oral candida
infection and colonization in solid organ transplant
recipients. Oral Microbiol Immunol. 2009; 24(3): 24954.
[26] Fraser VJ, Jones M, Dunkel J, Storfer S, Medoff G,
Dunagan WC. Candidemia in a tertiary care hospital:
epidemiology, risk factors, and predictors of
mortality. Clin Infect Dis. 1992; 15(3): 414-21.
[27] Einloo A, Dehghan P, Saluti M, Mirzaahmadi S.
Qualitative identification of Candida glabra by gold
nanoparticle colorimetric method. Journal of Isfahan
Medical School. 2015; 33(325). 1st Week.
[28] Dhuley JN. Hamycin treatment of candidiasis in
normal and dia- betic rats. FEMS Immunol Med
Microbiol. 1999; 26(2): 175-80.
[29] Stuyt RJ, Netea MG, Van Krieken JH, Van der Meer
JW, Kullberg BJ. Recombinant interleukin-18 protects
against disseminated Candida albicans infection in
mice. J Infect Dis. 2004; 189(8): 1524-7.
[30] Alasvand Zarasvand M, Madani M, Modaresi M. The
effect of hydroalcoholic extract of artemisia
dracunculus L. (Tarragon) on candida albicans
infection in mice. Jundishapur J Nat Pharm Prod.
2016; 11(4): e29911.
[31] Samsam shariat S. Extraction and extraction of
effective substances of medicinal plants and its
identification and evaluation methods. First edition,
Manni Publishing, Isfahan, Iran. 1992; 3-20. [in
Persian]
[32] Samsam shariat S. Selection of medicinal plants.
Second Edition, Manni Publishing, Isfahan, Iran.
2007; 235. [in Persian]
[33] Mobasher M, Sasani P, Al davood J, Aramesh K,
Larijani B. Reload moral guide working with
laboratory animals. Iranian Journal of Medical Ethics
and History, Special Issue on Research Ethics. 2012;
5.
[34] Bokaeian1 M, Iqbal Qureshi M, Dabiri S. Antibiotic
resistance of Neisseria gonorrhoeae isolated from
gonorrhoeae patients. Journal of Research in Medical
Sciences. 2009; 12(2): 18-23.
[35] Mobasher M, Nakhaei N, Sheibani V. Check the
ethical treatment of animals research laboratory
qualitative methods. Journal of Ethics in Science and
Technology, Special Issue on Medical Ethics. 2007.
[36] Shoaie N, Mohammadi P, Roudbar Mohammadi SH.
Antifungal effect of teucrium polium and zingiber
officinale extracts on clinical isolates of candida
species. Armaghane-danesh, Yasuj University of
Medical Sciences Journal (YUMSJ). 2012; 17(5): 71.

006

... تأثیر عصارة اتانولی گیاه توکریوم پولیوم

0  شمارة،10  دورة،0961  فروردین و اردیبهشت،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

مدنی و زارعی
[37] Eghtedar doost M, Barani R, Naseri M. Effect of MS14
on hematopoiesis and blood cells in Balb / c mice.
Quarterly Journal of Medicinal Plants. 11(42.)
[38] Farahnejad
Z,
Ghazanfari
T,
Yaraee
R.
Immunomodulatory effects of Aloevera and its
fractions on response of macrophages against Candid
albicans. Immunopharmacol Immunotoxic. 2011;
33(4): 676-81.
[39] Naeini A, Khosravi A, Tajbakhsh H, Yaraie R.
Antidiabetic and immunomodulatory effects of
essential oil and extract of anise in laboratory
conditions. Scientific-Research Journal of Shahed
University. 2009, 82: 7-20. [in Persian]
[40] Darwish RM, Aburgia TA. Antimicrobial activity of
some medicinal plants against different candida
species. Jordan Journal of Pharmaceutical Science.
2011; 1: 70-80.
[41] Doost mohamadi M. Evaluation of antibacterial
effects of aqueous and ethanolic extracts of juice and
nano particles on Staphylococcus epidermidis and
Pseudomonas aeruginosa under laboratory and
animal models. Journal of Microbiological
Biotechnology. 2012; 4(14): 29-38 .
[42] Hajyani S, Modaresi M, Madani M. Effect of
Malvasylvestris L. extract on blood cell parameters in
mice with Candida albicans Infection. Der Pharma
Chemica. 2015; 7(5): 302-305.
[43] Bokaeian M, Eghbal ghorayshi M, Dabiri S. Antibiotic
resistance of Neisseria gonorrhoeae strains isolated
from gonorrhea. Zahedan Journal of Research in
Medical Sciences. 2010; 12(2 .)
[44] Bonyadpour B, Akbarzdeh M, Pakshir K,
Mohagheghzadeh A. In vitro susceptibility of
fluconazole, clotrimazole and toucrium polium
smoke product on candida isolates of vaginal
candidiasis. Armaghane Journal. 2009; 14(2): 87-96.
[45] Khan MAV, Zuberi NS, Ashfag MK, Mahmood MS
and Gilani AH. The in vivo antifungal activity of the
aqueous extract from Nigella sativa seeds. Phytother.
2003:17: 183-6.
[46] Salbi M, Madani M, Modaresi M. Effects of Teucrium
polium aquatic extract on blood cell parameters of
Candida albicans infected in mice. Journal of
Chemical and Pharmaceutical Research. 2015; 7(5):
398-401.
[47] Cushnie TP, Lamb Aj. antimicrobial activity of
flavonoids. Intj Antimicrob Agents. 2006; 27(2): 181.
[48] Bokaeian M, Nakhaee A, Moodi B, Farhangi A,
Akbarzadeh A. Effects of garlic extract treatment in
normal and streptozotocin diabetic rats infected with
Candida albicans. Indian J Clin Biochem. 2010; 25(2):
182.

005

مقاله پژوهشی

The effect of ethanolic extract of Teucrium polium on Candida glabrata
colonization in the liver, spleen and kidneys
Maryam alsadat Zarei1, Mahboobeh Madani1*
1. Department of Microbiology, Falavarjan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

Abstract

Received:2017/07/12
Accepted:2017/10/01

Teucrium polium is a medicinal plant with species that
have been used for over 2000 years in traditional medicine. Candida
glabrat is one of the most prevalent Candida species, which is
critical for the treatment of diseases due to being resistant against
drugs. The aim of this study is to evaluate the effect of ethanolic
extract of Teucrium polium on Candida glabrata colonization in
liver, kidney and spleen.
Materials and Methods: This experimental study was performed on 90
mature male mice which were divided into 9 groups including:
normal, placebo, candida-extract (three treatment), Candida
glabrata (positive control) and extract (three negative control).
Treatment and negative groups were received 50, 100 and 200
mg/kg dosages of extract for 20 days (every other day) by
intraperitoneal injection. Candida glabrata was injected in the
eleventh day. Then homogenized liver, spleen and kidney were Keyword: Candida glabrata, kidney,
Teucrium polium, liver, spleen.
cultured on SDA medium and colony count were performed.
Results: According to the results, in 100 and 200 mg/kg of ethanolic
extract of Teucrium polium, there exist no yeast in liver, kidney and
spleen..
Conclusion: It is likely that ethanolic extract of Teucrium polium, can
stimulate the immunity against Candida glabrata.
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