New Cell Mol Biotech
j.11/43 , 2021

Research article

Comparison of anti-candida effects of aqueous,
ethanolic extracts and essential oil of E. angustifolia
with fluconazole on the growth of clinical strains of Candida

Scan online to view this article

Tohid Piri Gharaghie1,*, Sameh Hajimohammadi2

1. Sina Borna Aria (SABA) Co., Ltd Lab, Biotechnology Research Center, Shahrekord Branch, Islamic Azad
University, Shahrekord, Iran.
2. Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, University Of Eyvanakey, Eyvanakey Branch,
Eyvanakey, Iran.

Abstract

Aim and Background: Candida species are opportunistic pathogens that can be considered as the main

cause of a wide range of diseases. Due to the increased resistance of these fungi to chemical drugs and
also the adverse effects of these compounds on patients, it is necessary to replace these drugs with herbal
compounds. In this study, the antifungal effect of aqueous and ethanolic extracts and essential oil of E.
angustifolia on the growth of Candida albicans with fluconazole was compared.

Materials and Methods: In this laboratory study conducted in 1398 in Shahrekord Azad University
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Biotechnology Research Center, 80 candidate fungal samples were prepared from Parsian Hospital in
Shahrekord and 50 Candida albicans samples were isolated by diagnostic tests. E. Angustifolia plants
were obtained from Shahrekord Azad University Faculty of Agriculture. The extract was extracted by
percolation and the essential oil was extracted by water distillation. The antifungal effect of E.
angustifolia extracts along with E. angustifolia essential oil with fluconazole was compared on these
isolates by disk diffusion and microdilution methods.

Results: The minimum and maximum diameter zone of inhibation obtained by disk diffusion method for

E. angustifolia extracts, no growth halo formation with 1 and the lowest and maximum halo diameter for
E. angustifolia essential oil were 6 and 37 mm. Therefore, the mean diameter of non-growth zone of
inhibation for E. angustifolia extracts was 1 and for E. angustifoliathe essential oil was 23.4 mm.
Comparison of the mean diameter of 25 mg fluconazole inhibition zone as control with an average of
16.26 mm shows a weaker antifungal performance and a significant difference compared to E.
angustifolia essential oil. (P ≤ 0.05). The minimum inhibitory concentrations (MIC) of ethanolic and
aqueous extracts of E. angustifolia and fluconazole were 4, 8, and 8 mg/ml, respectively; While the
minimum fungicidal concentrations(MFC) were 8, 16, and 8 mg/ml, respectively; Showed a significant
difference in inhibition of E. angustifoli ethanolic extract compared to 25 mg fluconazole disk (P ≤ 0.01).

Discussion and Conclusion: According to the results of the above research, it seems that the ethanolic
extract of E. angustifoliacan be used as a suitable drug candidate with better antifungal performance than
fluconazole in the pharmaceutical industry.
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دوره  - 11شماره - 43تابستان 1400

مقاله پژوهشی

مقایسه اثرهای ضد کاندیدایی عصارههای آبی و اتانولی

و اسانس گیاه سرخارگل ( )Echinacea angustifolia

برای مشاهده این مقاله به صورت
آنالین اسکن کنید

با داروی فلوکونازول بر رشد سویههای کلینیکی قارچ کاندیدا آلبیکنس
توحید پیری قراقیه* ،1سامه حاجی محمدی

2

 .1شرکت سینا برنا آریا (، )SABAمرکز تحقیقات بیوتکنولوژی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران.
 .2گروه برق ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه غیرانتفاعی واحد ایوانکی ،ایوانکی ،ایران.

چکیده

سابقه و

هدف :گونههای کاندیدا ،پاتوژنهای فرصتطلبی هستند که بهدلیل افزایش مقاومتبه داروهای شیمیایی الزم است

که داروهایی با ترکیبهای گیاهی جایگزین این داروها شود .در این تحقیق به مقایسه اثر ضدقارچی عصاره آبی و اتانولی و اسانس
قسمت گلریزه گیاه  E. angustifoliaروی رشد کاندیدا آلبیکنس با داروی فلوکونازول پرداخته شده است.

مواد و

روش ها :در این مطالعه آزمایشگاهی که در سال  1391در مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد شهرکرد انجام

نتایج:
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گرفت 10 ،نمونه قارچی کاندیدایی از بیمارستان پارسیان شهرکرد تهیه و با انجام تستهای تشخیصی  00نمونه کاندیدا آلبیکنس
جدا شد .بوتههای گیاه  E. angustifoliaاز مزرعه آموزشی پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد شهرکرد تهیه شد .استخراج
عصاره بهروش پرکوالسیون و استخراج اسانس بهروش تقطیر با آب صورت گرفت .مقایسه اثر ضدکاندیدایی عصاره و اسانس E.
 angustifoliaبا داروی فلوکونازول ،با دو روش دیسک دیفیوژن و میکرودایلوشن براث انجام شد.
میانگین قطر هالههای عدم رشد برای عصارههای  1 E. angustifoliaو برای اسانس  23/4 E. angustifoliaمیلیمتر

بود .مقایسه میانگین قطر هاله عدم رشد فلوکونازول  20میلیگرمی بهعنوان شاهد با میانگین  12/22 mmنشاندهنده عملکرد
ضدقارچی ضعیفتر و تفاوت معنیدار آن نسبتبه اسانس  E. angustifoliaاست ( .)P ≤0/00میانگین حداقل غلظت عصاره
اتانولی و آبی  E. angustifoliaو فلوکونازول بهترتیب  1 ،4و  1 mg/mlبرای  MICو  12 ،1و  1 mg/mlبرای  MFCبود؛ که
تفاوت معنیدار بازدارندگی عصاره اتانولی  E. angustifoliaنسبتبه دیسک  20mgفلوکونازول را نشان داد (.)P ≤0/01

بحث و

نتیجهگیری :با توجهبه نتایج حاصل از تحقیق فوق ،بهنظر میرسد عصاره اتانولی گیاه  E. angustifoliaمیتواند

به عنوان یک کاندید دارویی مناسب با عملکردی ضدقارچی بهتر از فلوکونازول در صنایع داروسازی مورد استفاده قرار گیرد.
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مقدمه

کاندیدیازیس یکی از مهمترین و شایعترین عفونتهای
قارچی فرصتطلب در انسان است که بهوسیله برخی از
گونههای مخمری کاندیدا بهویژه کاندیدا آلبیکنس ایجاد می
شود ( .)1شیوع این عفونتها در دو دهه گذشته رشد
چشمگیری داشته است ،بهگونهای که در فاصله سالهای
 2010تا  2020رشد این عفونتها بهطور تقریبی  0برابر
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واژگان کلیدی :اسانس ،فلوکونازول ،کاندیدا آلبیکنس ،عصاره .Iau Science ،E. angustifolia
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 E. angustifoliaازجمله گیاهانی که در سال  1940در
فهرست ملی گیاهان دارویی آمریکا قرار داشت اما پس از
جایگزینی انواع آنتیبیوتیکها از فهرست مزبور حذف شد
( .)13،14سرخارگل گیاهی علفی و چند ساله از تیره
کاسنی است که ارتفاع آن حداکثر به  1تا  1/0متر میرسد.
برگهای پایین ساقه تخممرغی تا نیزهای شکل هستند که
حداکثر  30سانتیمتر طول و  20سانتیمتر عرض دارند
( .)13پلیساکاریدهای این گیاه شامل اکیناسئین،
اکیناکوزید و آکینولون هستند که دارای خواص دارویی و
ضدمیکروبی مشابه با ترکیبهای گیاه سیر و آلیسین است
( .)13،34این گیاه در سالهای اخیر بهعلت مقاومتهای
میکروبی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است و در طب
سنتی در درمان سرماخوردگی ،مارگزیدگی ،سینوزیت و
مسمومیتهای خونی استفاده میشود .عصاره این گیاه هم-
چنین بر سیستم گوارش اثر داشته و دارای اثرهای تببری و
ضد رونشیت است .از خواص دیگر این گیاه میتوان به
خواص آنتیاکسیدانی ،التیام زخم ،درمان ماالریا و  ...اشاره
کرد ( .)10از آنجا که مطالعهای بر روی اثرهای ضدقارچی
عصاره قسمت گلریزه گیاه  E. angustifoliaروی رشد
کاندیدا آلبیکنس بررسی نشده است ،لذا در این مطالعه به-
منظور مقایسه اثر ضدقارچی عصارههای آبی و اتانولی E.
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شده است ( .)2،1این قارچ فرصتطلب میتواند موجب
تظاهرات بالینی فراوانی از قبیل برفک ،واژینیت ،عفونت
پوست ،اندوکاردیت ، 1مننژیت ، 2آبسه مغزی ،آرتریت، 3
پیلونفریت 4و  ...در میزبان انسانی شود ( .)3کاندیدا
آلبیکنس جزئی از فلور طبیعی سطوح مخاطی حفره دهانی،
دستگاه گوارش و واژن است .این قارچ در سطوح مخاطی
کلونیزه میشود و بنابراین بیشتر عفونتهای درون زاد از
این ناحیه ایجاد میشود ( .)3اکثر افراد با مکانیسم دفاعی
فیزیولوژیک و سیستم ایمنی سالم ،رشد و انتشار این مخمر
را کنترل میکنند .ولی تحت شرایط خاص و با وجود
فاکتورهای مستعد کننده از قبیل دیابت ،نقص سیستم
ایمنی ،مصرف آنتیبیوتیکهای وسیعالطیف این فرصت
ایجاد میشود تا کاندیدا آلبیکنس از شکل همزیست بهشکل
بیماریزا تبدیل شود و قابلیت ایجاد عفونت در بافتهای
مختلف و امکان ایجاد بیماری سیستمیک کشنده را داشته
باشد ( .)3،4در سالهای اخیر گزارشهای متعددی از
شکست در درمان مبتالیان به اشکال بالینی متفاوت
کاندیدیازیس اشاره شده است ( .)1-4داروهای ضدقارچی با
فرموالسیونهای متفاوت جهت درمان وجود دارد که در
بسیاری موارد بهدلیل عدم پاسخ مناسب به درمان بیماری
بهشکل مزمن در آمده ،گاهی عودهای مکرر مشاهده میشود
( .)0،2در میان داروهای ضدقارچی داروی فلوکونازول به-
دلیل انتشار مناسب در اکثر بافتهای بدن میزبان ،استفاده
گستردهتری در درمان اشکال موضعی و منتشره بیماری دارد
( .)7در سالهای اخیر مطالعههای انجام گرفته در مورد
حساسیت گونههای کاندیدا نسبتبه داروهای ضدقارچی و
بهخصوص فلوکونازول ،مکانیسمهای مولکولی مختلفی را در
جهت بیان دالیل مقاومت دارویی گونههای کاندیدا نشان
داده است ( .)1،9همچنین نیاز به مصرف طوالنی مدت
داروهای ضدقارچی که خود منجر به بروز عوارض جانبی
ناشی از مصرف آنها میگردد و شناسایی بعضی از
فاکتورهای ژنتیکی در ارتباط با مقاومت دارویی نسبتبه
فلوکونازول محدودیتهایی را در استفاده از این قبیل
ترکیبهای ضدقارچی بهوجود آورده است ،لذا تحقیقات
مختلفی در زمینه یافتن ترکیبهای ضدقارچی مؤثر با
منشاء طبیعی و اثرهای جانبی کمتر انجام پذیرفته است

( .)10،11داروهای گروه آزولها بهویژه فلوکونازول یک
تریآزول دوتایی و فلورینه شده محلول در آب است که به-
دلیل وزن مولکولی کم ،جذب آن سریع بوده و قابلیت انتشار
به اکثر بافتهای بدن را دارد .این داروها در بیماریهای
قارچی بهخصوص کاندیدیازیس بسیار زیاد استفاده می-
گردند .فلوکونازول یک داروی آزولی است که با مهار آنزیم
 14آلفا دیمتیالز اثرهای ضدقارچی خود را اعمال میکند.
این دارو بهطور وسیع در بیماریهای قارچی بهخصوص
کاندیدیازیس استفاده میگردد ( .)11بهدلیل افزایش
مقاومت در بین گونههای کاندیدیایی به داروهای شیمیایی و
همچنین اثرهای نامطلوبی مثل تهوع ،درد شکمی،استفراغ و
سردرد ،راشهای پوستی و ...این ترکیبها بر روی بیماران،
الزم است تحقیقات بیشتری در جهت جایگزینی این
ترکیبها با ترکیبهای گیاهی بدون عارضه جانبی یا
ترکیبهای شیمیایی و یا سنجش هماثری این ترکیبها با
آنتیبیوتیکها ،جهت کاهش سمیت داروهای شیمیایی
انجام شود (.)12
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 angustifoliaبا داروی فلوکونازول روی رشد کاندیدا
آلبیکنس پرداخته شد.

درجه خلوص

حجم

مواد و روشها

جداسازی و شناسایی سویه های مخمری

تهیه دیسکهای فلوکونازول و رقتهای دارویی

Potato Dextrose Agar

5

 ،27-Aچون رقت 1200میلیگرم بر میلیلیتر نیاز بود12 ،
میلیگرم از دارو مذکور با درجه خلوص  99/9میلیگرم بر
میلیلیتر در  10میلیلیتر حالل آب حل گردید تا محلول
استوک دارویی با رقت حدود  1200میلیگرم بر میلی لیتر
حاصل شد .سپس بهمنظور تهیه رقتهای دارویی از محیط
کشت  )HyClone, China( RPMI 1640بهنسبت  1به
 00استفاده گردید و رقتهای ،0/0 ،1 ،2 ،4 ،1 ،12 ،32
 0/0220 ،00/120 ،0/20میلیگرم بر میلیلیتر از طریق
رقتهای سریالی تهیه گردید ( .)31چون  0/1میلیلیتر از
هر رقت برای یک تست استفاده میشود پس  1میلیلیتر
حدودی برای  1تست کافی است (.)17
تهیه اسانس و عصارههای گیاهی

الف :تهیه عصاره آبی و اتانولی E. angustifolia

بوتههای گیاه  E. angustifoliaکشت شده در مزرعه
آموزشی پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد شهرکرد
توسط کارشناس تأیید هویت شد .سپس قسمت گلریز گیاه
خشک شده و  100گرم از پودر گیاه در  1000میلیلیتر آب
مقطر بهمدت  3ساعت روی هیتر برقی با دمای 10-70
درجه سلسیوس خیسانده ،قرار گرفت .سپس عصاره آبی
جمعآوری شده و در دمای  -70درجه سلسیوس جهت
مصارف بعدی نگهداری شد .جهت تهیه عصاره اتانولی 00
گرم از قسمت گلریز گیاه در  2لیتر الکل  70درصد پس از
سه روز در دستگاه روتاری در دمای  20درجه سلسیوس به-
مدت  30-20دقیقه گذاشته شد .سپس حالل توسط
دستگاه روتاری ،جداشد .پس از آن عصارهها سانتریفیوژ
( 2000دور بر دقیقه تا  10دقیقه) و فیلتر ( 0/40میکرومتر)
شده و در یخچال  4-0درجه سلسیوس نگهداری شد .اطراف
لوله آزمایش توسط فویل برای جلوگیری از رسیدن نور به
عصاره پوشانده شد (.)11
ب :تهیه اسانس

جهت تهیه اسانس بهروش تقطیر با بخار آب 00 ،گرم از
پودر گیاه  E. angustifoliaدر  1000میلیلیتر آب 10
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طبق استاندارد انتشار از دیسک  ،CLSI 2018برای تهیه
دیسکهای  20میلیگرمی فلوکونازول 2 ،میلیگرم پودر آن
) (Apotex, CANADAرا در  1میلیلیتر بافر فسفات
سالین حل کرده پس از  30دقیقه در دمای آزمایشگاه
استریل و توسط فیلتر سرنگی ،فیلتر و بهمیزان 12/0
میکرولیتر استوک دارویی بر روی دیسکها با قطر  0میلی-
متر تلقیح و بهمدت  41-24ساعت در  37درجه سلسیوس
انکوبه شده و پس از خشک شدن در دمای  4درجه
سلسیوس نگهداری گردید .در این بررسی داروی ضدقارچی
(پارس دارو ،ایران) بهصورت پودری بود که از فرمول زیر
استفاده شد:

طبق پروتکل مؤسسه استاندارد کلینیکی و آزمایشگاهی M-
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بهدنبال کشت  10نمونه قارچی کاندیدایی جداسازی شده از
بیماران مبتال به اشکال بالینی مختلف کاندیدیازیس که در
طول سال  1391به آزمایشگاههای قارچشناسی بیمارستان
پارسیان شهرکرد مراجعه کرده بودند ،نمونهها ابتدا در
محیط سابورو دکستروز آگار کشت و سپس از لحاظ
میکروسکوپی و ماکروسکوپی تعیین گونه گردیدند .سپس
0
کلنیها بهمدت  24ساعت در محیط پوتیتودکستروز آگار
( )PDAکشت داده شدند .مقدار  3 mlسالین استریل
ریخته با خراش پیپت پاستور روی سطح کلونی و تکان آرام
محیط ،کونیدیها و هایفها معلق و بهوسیله شیکر مخلوط
شدند .سپس جهت شناسایی سویههای قارچی از محیط
افتراقی کروم آگار کاندیدا (تالیژن پارس ،ایران) استفاده
شده رنگ و مورفولوژی کلنیها برای هر یک از جدایهها ثبت
شد .چگونگی جذب قند در  3نوبت به فاصلههای  41 ،24و
 72ساعت نسبتبه حفره شاهد توسط هر یک از مخمرها با
استفاده از کیت ( API20Cشرکت ،Biomerieux SA
فرانسه) مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت نتایج براساس
الگوی ارائه شده کارخانه برای شناسایی کاندیدا آلبیکنس
(شکل  )1Cتعیین هویت شدند (.)12
تهیه مواد دارویی و گیاهی
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پ :تهیه رقتهای عصاره E. angustifolia

عصاره بهدست آمده از گیاه  E. angustifoliaتوسط محیط
کشت  RPMI 1640رقتسازی شد .برای این منظور غلظت
 12 mg/mlعصاره اتانولی و آبی بهترتیب توسط دیمتیل
سولفوکساید و محیط  RPMI 1640مخلوط شده و رقت
گیری سریالی تا غلظت ،0/24 mg/ml( 0/24 mg/ml
 )12 ،1 ،4 ،2 ،1 ،0/0 ،0/20 ،0/120انجام شد (.)11

تست حساسیت دارویی سویه قارچ کاندیدا آلبیکنس

نسبتبه داروی فلوکونازول به روش دیسک دیفیوژن

ارزیابی تأثیر داروی فلوکونازول و عصارههای گیاهی
بهروش دیسک دیفیوژن

روش دیسکگذاری طبق پروتکل مؤسسه استاندارد کلینیکی
و آزمایشگاهی انجام شد .برای این کار در ابتدا از کاندیدا
آلبیکنس کشت  24ساعته تهیه شد .سپس از این نمونهها
سوسپانسیونی با رقت نیم مکفارلند آماده شد (با طول موج

ارزیابی تأثیر دارو فلوکونازول و عصاره آبی و اتانولی

 E. angustifoliaبهروش میکرودایلوشن

بهمنظور ارزیابی تأثیر داروهای ضدقارچی ،میکروپلیتهای
 92خانه-ای ته صاف به ابعاد  1×12استفاده گردید .در هر
سری یک چاهک کنترل در نظر گرفته شد که حاوی 0/1
سیسی محیط کشت  RPMI 1640و  0/1سیسی
سوسپانسیون قارچی رقیق شده بود .در چاهک  1باالترین
رقت دارویی بهمیزان  0/1میلیلیتر ریخته شد تا چاهک 10
که کمترین رقت دارویی ریخته میشود .سپس در هر
چاهک  0/1سیسی سوسپانسیون قارچ موردنظر افزوده شد
و پیپتاژ شد .رقتهای دارویی فلوکونازول در مجاورت قارچها
0/0220 ،0/120 ،0/20 ،0/0 ،1 ،2 ،4 ،1 ،12 ،32
میکروگرم بر میلیلیتر و رقت عصارهها ،0/20 ،0/120 ،0/24
 1 ،4 ،2 ،1 ،0/0و  12میلیگرم بر میلیلیتر بود .حداقل
غلظت کشندگی( )MFCعصارهها با توجهبه نتایج MIC
تعیین شد .از چاهکهایی که رشد قارچ در آنها بهطور
کامل متوقف شده بود با سواب استریل نمونهبرداری و روی
محیط کشت نوترینت و سابورودکستروز آگار کشت داده و
در دمای  37درجه سلسیوس گرمخانهگذاری شدند .پس از
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ارزیابی تأثیر دارو و عصاره E. angustifolia
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در این روش از جدایههای  41- 24ساعته کاندیدا آلبیکنس
رشد کرده بر روی پلیتهای حاوی سابورودکستروز آگار،
سوسپانسیونی از سرم فیزیولوژیک استریل حاوی  0/0درصد
توئین  10بهتعداد  1/0×101 CFU/mlمعادل کدورت 0/0
مکفارلند استاندارد تهیه و توسط اسپکتروفوتومتر تNیید
گردید .سپس با استفاده از سواب استریل از این
سوسپانسیون بر روی محیط مولر هینتون اگار حاوی 2
درصد گلوکز و  0/0میکروگرم درمیلیلیتر متیلنبلو تلقیح
شد .دیسکهای  20میکروگرمی فلوکونازول را روی پلیتها
قرار داده و پس از  41-24ساعت انکوباسیون در  37درجه،
قطر نواحی مهار رشد اطراف دیسکها اندازهگیری گردید.
براساس استانداردهای تعیین شده در متد  CLSIجدایهها با
قطر مهاری کمتر از  14میلیمتر مقاوم ،بین  21-0میلی-
متری دارای حساسیت وابستهبه دوز و بیشتر از  22میلی-
متر حساس نسبتبه دارو طبقهبندی شدند .از سوش
 ATCC 18804کاندیدا آلبیکنس بهعنوان کنترل حساسبه
فلوکونازول و از سوش  ATCC 1023کاندیدا آلبیکنس به-
عنوان کنترل مقاومبه فلوکونازول استفاده شد (.)19

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

درجه سلسیوس بهمدت  24ساعت خیسانده شد و سپس با
صاف کردن بهوسیله کاغذ صافی واتمن و تبخیر حالل در
فشار کم اسانس غلیظی بهدست آمد (.)33

 030نانومتر و اپتیکال دنسیتی بین  .)0/09 -0/13قبل از
کشت ،سوسپانسیون بهمدت  0-3دقیقه ورتکس و بهصورت
کشت متراکم بر روی محیط کشت مولر هینتون آگار کشت
داده شد .بعد از حدود  10دقیقه دیسکهای استریل
فلوکونازول و دیسکهای استریل حاوی رقتهای مختلف
گیاه  E. angustifoliaکه توسط دیمتیلسولفوکساید و
 RPMI 1640رقیق شده بود بهکمک پنس استریل بر روی
محیط کشت قرار داده شد .دیسکها باید با فاصله مناسب از
هم و فاصله مناسب از دیواره قرار بگیرند .سپس قطر هاله
ممانعت از رشد پس از  72-41-24ساعت انکوباسیون
پلیتها در دمای  37درجه سلسیوس اندازهگیری شد .هم-
چنین اثر ضدمیکروبی این عصاره و اسانسها در مقایسه با
دیسکهای  20 mgآنتیبیوتیک فلوکونازول مورد بررسی
قرار گرفت ( .)20،21با توجهبه اینکه در روش دیسک
دیفیوژن غلظتهای دارو و عصارههای گیاهی متفاوت است،
از اینرو نمیتواند روش دقیقی برای مقایسه اعتبارسنجی
عملکرد ضدمیکروبی بین دارو و عصارههای گیاهی باشد .از
اینرو از روش میکرودایلوشن براث که حداقل غلظت
بازدارندگی و کشندگی دارو و عصاره را مشخص میکند،
جهت تأیید فعالیت ضدمیکروبی تیمارها استفاده شد.

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

 24ساعت کمترین غلظتی از عصاره  E. angustifoliaو
دارو فلوکونازول که قارچ در آن رشد نکرده بودند بهعنوان
مقادیر MFCگزارش شدند .از سویه کاندیدا آلبیکنس
 ATCC 18804و  ATCC 1023بهعنوان سویه استاندارد
بهمنظور صحت عملکرد و کنترل کیفیت کار استفاده شد
(.)22
آنالیز آماری

از نسخه  12نرمافزار  SPSSبرای انجام آنالیز آماری نتایج
استفاده شد .تحلیل واریانس یکطرفه ( )ANOVAبه-
همراه آزمون  Tukeyبرای مقایسه دادهها استفاده شد.
تمامی آزمونها به-شکل  3بار تکرار انجام شد .رسم
نمودارها با نرمافزار گرفپد پریسم  1انجام شد .در این
مطالعه از لحاظ آماری اختالف میانگینها در سطح P<0/01
و  P<0/00معنیدار تلقی شد.

نتایج
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نتایج دیسک دیفیوژن ) (Disk diffusionفلوکونازول

انحراف معیار یکی از شاخصهای پراکندگی است که نشان
میدهد بهطور میانگین دادهها چه مقدار از مقدار متوسط
فاصله دارند .اگر انحراف معیار مجموعهای از دادهها نزدیک
به صفر باشد ،نشانه آن است که دادهها نزدیک به میانگین
هستند و پراکندگی اندکی دارند؛ در حالیکه انحراف معیار
بزرگ بیانگر پراکندگی قابل توجه دادهها است .بهطور
معمول دادههای با اختالف بیشتر از دو انحراف معیار از
مقدار میانگین بهعنوان دادههای پرت در نظر گرفته و از
تحلیل ،خارج میشوند .مطابق با شکل ( 2ب) انحراف معیار
فلوکونازول کمتر از اسانس  E. angustifoliaبود که نشان-
دهنده دامنه عملکردی ضدقارچی بهتر فلوکونازول نسبتبه
اسانس  E. angustifoliaاست .همچنین میانگین قطر هاله
عدم رشد فلوکونازول بیشتر از اسانس E. angustifolia
بود که نشان از خاصیت ضدقارچی بهتر آن نسبتبه اسانس
هیچ هاله عدم رشدی در این روش برای عصارههای آبی و
اتانولی در تمام تیمارها وجود نداشت که برای محاسبه
آماری برابر با یک در نظر گرفته شد .در روش آماری بهجای
عدد حداقل 1 ،و بهجای بیشتر از  30عدد  31را قرار
دادیم ،تا از لحاظ آماری قابل توجیه باشد .فقط در  4سویه
شماره  29 ،21 ،2و  31بیشترین مقدار هاله عدم رشد
برای داروی فلوکونازول برابر با  31بود در حالیکه برای
اسانس  E. angustifoliaتعداد  13سویه هاله عدم رشد
 31را نشان دادند .در این روش داروی فلوکونازول با اسانس
 E. angustifoliaو  2تیمار دیگر مقایسه شد ،و طبق
مجموع داده اندازه هالهها و میانگین آنها ،مشخص شد که
اسانس  E. angustifoliaعملکرد مشابه و حتی بهتری
نسبتبه داروی فلوکونازول دارد .چون هر چه اندازه هاله
بیشتر باشد خاصیت ضدقارچی بهتر است .انحراف معیار
اسانس  E. angustifoliaبسیار زیاد بود .دادههای اسانس
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در بررسی رنگآمیزی این پژوهش ،تمام  10نمونه که از
بیماران مبتال به عفونتهای جلدی ،مخاطی ،واژینال و
عمیق تهیه شده بودند ،سلولهای مخمری جوانهدار در الم
تشکیل دادند .پس از کشت این نمونهها در محیط کروم
آگار 00 ،مورد کلنی سبز رنگ مشاهده شد که بهعنوان
جدایه کاندیدا آلبیکنس شناسایی شدند 12 .مورد دارای
کلنی بنفش رنگ بودند که بهعنوان کاندیدا گالبراتا13 ،
مورد کلنی صورتی رنگ به عنوان کاندیدا کروزه ای و 0
مورد کلنی آبی با هاله قهوهای بهعنوان کاندیدا تروپیکالیس
شناسایی شد .سپس آزمایش جذب قند با کیت API20C
(شرکت  ،Biomerieux SAفرانسه) انجام و نوارهای رنگی
جهت تشخیص گونه کاندیدا آلبیکنس در شکل  1 Cنشان
داده شد 00 .نمونه کاندیدا آلبیکنس جداسازی شده به-
عنوان منبع برای تستهای دارویی مورد استفاده قرار
گرفت.سپس با استفاده از دیسک های تهیه شده طبق
پروتکل موسسه استاندارد کلینیکی و آزمایشگاهی M- 27-
 ،Aبا رقت 1200میلیگرم بر میلیلیتر ،تست آنتی بیوگرام
سویه های قارچی انجام و هر یک از سویه ها درصدی از
مقاومت را از خود نشان دادند.

در این روش  4تیمار مختلف را برای نمونههای مختلف قارچ
کاندیدا آلبیکنس درنظر گرفته و دادههای مربوط به هر
تیمار برحسب میلیمتر ثبت گردید .داروی شیمیایی
فلوکونازول با  2تیمار عصاره آبی و اتانولی و  1تیمار اسانس
 E. angustifoliaمقایسه و عملکرد آنها ارزیابی شد .در این
روش ،بیشترین عدد در هر ردیف نمونه بهترین عملکرد
محسوب میشود .هر چه اندازه هاله بیشتر باشد،
میکروارگانیسم مقاومت کمتری نسبتبه آن دیسک
دارد.عصاره آبی و اتانولی اتانولی  E. angustifoliaدر این
روش واکنشی نشان ندادند (شکل .)2

Cellobios Raffinose
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A

B

Trehalose

Lactose

Sucrose

Maltose

Glucose
C

آبیE.

 E. angustifoliaپراکنش بیشتری داشتند .عصاره
 angustifoliaبود ( .)P<0/00از اینرو ،با اینکه نتایج کلی
میزان بازدارندگی نشاندهنده عملکرد جزیی بهتر اسانس
نسبتبه فلوکونازول است (شکل  2الف) ،اما با توجهبه
انحراف معیار باالی اسانس ( 2ب) میتوان چنین نتیجه
گرفت که نتایج کلی تست دیسک دیفیوژن بر ای تعیین
عملکرد ضدقارچی کافی نیست و لزوم تحقیقات بیشتر را
آشکار میکند.
نتایج حداقل غلظت بازدارندگی ( )MICفلوکونازول و

عصاره E. angustifolia

با توجهبه جمع دادهها و مقدار میانگین عصاره اتانولی
 angustifoliaدر مقایسه با تیمار شاهد فلوکونازول ،عملکرد
بهتری داشته است .از لحاظ آماری نیز هر چه انحراف معیار
کمتر باشد بهتر است ،یعنی عصارهها همخوانی بهتری در هر
تیمار نسبتبه داروی شیمیایی فلوکونازول داشتند .با توجه-
به نتایج ،انحراف معیار عصارههای گیاهی E. angustifolia
نسبتبه فلوکونازول کمتر است که نشاندهنده تفاوت معنی-
دار و عملکرد بهتر عصارهها نسبتبه فلوکونازول است
( .)P ≤0/00همچنین بین عصارههای گیاهی کمترین
انحراف معیار مربوط به عصاره اتانولی  E. angustifoliaاست
که این عصاره خاصیت ضد قارچی بهتری را از خود نشان
داد.
E.

حداقل غلظت کشندگی )  (MFC6فلوکونازول و

عصاره E. angustifolia

در این روش نیز ( )MFCبرای هر  00نمونه مختلف قارچ
کاندیدا آلبیکنس  3تیمار درنظر گرفته ،داروی شیمیایی
Minimum fungicidal concentration

6
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در این تست حداقل غلظت بازدارندگی داروی فلوکونازول با
 2عصاره از گیاه  E. angustifoliaمقایسه و عملکرد آنها
ارزیابی شد .کمترین عدد در هر ردیف نمونه ،بهترین
عملکرد برای  MICمحسوب شد .چون در همان غلظت کم
از دارو رشد قارچ متوقف شده است .هر چه در غلظت کمی
رشد قارچ متوقف شود ،اثرپذیری دارو بیشتر است (جدول
.)2
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شکل  -1قسمت  .Aسلولهای مخمری جوانهدار در الم؛ قسمت  .Bکلنی سبز رنگ کاندیدا آلبیکنس در محیط کروم آگار؛ قسمت  .Cنوار رنگی جهت
تشخیص کاندیدا آلبیکنس توسط کیت API20C
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الف

ب

ب) انحراف معیار ،میانه و میانگین عصارههای آبی ،الکلی و اسانس  E. angustifoliaنسبتبه فلوکونازول

فلوکونازول با  2عصاره مختلف آبی و اتانولی از گیاه E.

 angustifoliaمقایسه شد .کمترین عدد در هر ردیف نمونه
بهترین عملکرد محسوب شد .چون در همان غلظت کم از
دارو قارچ میمیرد .هر چه در غلظت کمتری دارو باعث مرگ
قارچ شود ،اثرپذیری دارو بیشتر است .عصاره آبی E.
 angustifoliaدر  27سویه مقدار  MFCبیشتری را نسبت
داروی فلوکونازول نشان داد که نشاندهنده عملکرد ضعیف
آن نسبتبه فلوکونازول بود .در حالیکه در  31سویه قارچی،

عصاره اتانولی  E. angustifoliaعملکردی بهتر یا مشابه به
فلوکونازول را نشان داد .مطابق نتایج  ،MFCتفاوت جزیی
در عصاره اتانولی  E. angustifoliaبا داروی فلوکونازول
وجود داشت ،هرچند که این تفاوت معنیدار نبود (≤0/00
 .)Pاز لحاظ آماری هر چه انحراف معیار کمتر باشد بهتر
است .از اینرو ،داروی فلوکونازول و عصاره اتانولی E.
 angustifoliaدادههای آماری مناسب با خطای میانگین

شکل  -3نتایج آزمایشگاهی روش  ،MICعصارهها و فلوکونازول .کمترین عدد در هر نمونه ،بهترین عملکرد برای  MICمحسوب میشود .براین اساس ،عصاره
اتانولی  E. angustifoliaدارای کمترین مقدار  MICاست و نسبت به فلوکونازول تفاوت معنیداری در سطح  P<0.01را نشان میدهد.
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شکل  -2نمودار مربوط به مقایسه میانگین ،میانه و انحراف معیار در روش  Diskبرای  4تیمار .میزان بازدارندگی نشاندهنده عملکرد جزیی بهتر اسانس
نسبتبه فلوکونازول است.
الف) میزان بازدارندگی کلی فلوکونازول ( )Aنسبتبه اسانس ( ،)Bعصارههای آبی ( )Cو الکلی ()D

طبق نتایج آنالیز دادهها  MICو  MFCمیانگین رشد 3
تیمار با هم برابر نیست .ولی بین تیمار ( 1فلوکونازول) با
تیمار عصاره اتانولی  E. angustifoliaتفاوت معناداری
وجود دارد که نشاندهنده عملکرد کلی بهتر عصاره اتانولی
 E. angustifoliaنسبتبه فلوکونازول است .همچنین آنالیز
نتایج دیسک دیفیوژن نشان داد که میانگین رشد تیمارها (4
تیمار حاوی فلوکونازول ،اسانس  ،E. angustifoliaعصاره
آبی و اتانولی  )E. angustifoliaبا هم برابر نیست و بین
تیمار ( 1فلوکوزانول) با تیمارهای  2و  3و ( 4عصارههای E.
 angustifoliaو اسانس  )E. angustifoliaتفاوت
معناداری وجود دارد .در واقع ،عصارهها بهتر از اسانس در
این روش به آزمایش دیسک واکنش نشان داده است .اما
مقایسه عملکرد اسانس  E. angustifoliaنسبتبه تیمار
شاهد (فلوکونازول) حاکی از عملکرد بهتر فلوکونازول است.

بحث

بررسی خواص دارویی گونههای اکیناسه ،کشت آنها،
ترکیب شیمیایی و کاربردهای بالقوه این گیاهان بهعنوان
عوامل آنتیاکسیدان و ضدباکتری نشان داد که عصاره گیاه
اکیناسه دارای فعالیتهای آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی و
ایمنی باالیی است (.)22
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عفونتهای قارچی سیستمیک ناشی از کاندیدا آلبیکنس در
طول سالیان اخیر بهدلیل افزایش بیماریهای تضعیف کننده

نتایج مطالعه  Sharifi-Radو همکاران ( )2011با هدف
بررسی خواص دارویی گونههای اکیناسه ،کشت آنها،
ترکیب شیمیایی و کاربردهای بالقوه این گیاهان بهعنوان
عوامل آنتیاکسیدان و ضدباکتری نشان داد که عصاره گیاه
اکیناسه دارای فعالیتهای آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی و
ایمنی باالیی است (.)22
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حداقل را در بین تیمارها دارا بودند .عدد میانه عصاره اتانولی
 E. angustifoliaو فلوکونازول یکسان بود.

سیستم ایمنی نظیر ایدز ،بدخیمیهای خونی ،مصرف بی-
رویه کورتیکواستروئیدها ،بهعنوان یکی از عوامل اصلی
مرگومیر بهخصوص برای بیماران بستری در بیمارستان
مطرح است ( .)20شیوع این عفونتها و استفاده بیرویه از
ترکیبهای ازولی مثل فلوکونازول باعث ایجاد مقاومت
قارچی به این دارو شده است ( .)2لذا استفاده از ترکیبها
جایگزین بهویژه گیاهان دارویی جهت درمان و پیشگیری از
مقاومت ثانویه توصیه میگردد.
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شکل  -4مقایسه انحراف معیار ،میانگین و میانه عصارههای  E. angustifoliaبا فلوکونازول در روش  .MFCعصاره آبی  E. angustifoliaمقدار MFC
بیش تری را نسبت داروی فلوکونازول نشان داد که نشاندهنده عملکرد ضعیف آن نسبت به فلوکونازول است .اما عصاره اتانولی نتایجی مشابه با فلوکونازول را
نشان داد.
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 Carolina Chielliniو همکاران ( )2017مطالعهای تحت
عنوان دادههای اولیه در مورد فعالیت ضدباکتریایی انجمن-
های باکتریایی مرتبط با گیاه  Echinacea purpureaدر
برابر سویههای کمپلکس  ،Burkholderia cepaciaپاتوژن-
های فرصتطلب بیماران فیبروز کیستیک انجام دادند .نتایج
این گروه نشان داد که باکتریهای همزیست با گیاه E.
 angustifoliaفعالیت ضد  Burkholderia cepaciaباالیی
از خود نشان دادند .این مطالعه نشان داد که ترکیبهای
گیاهی اثرهای خوبی روی میکروارگانیسمها دارند و میتوان
امیدوار بود که در آینده بتوان به داروهای گیاهی و به-
احتمال ترکیبهای جدیدی در جهت درمان عفونتهای
کاندیدیایی دست یافت (.)24
 Bagheriو همکاران ( )2010اثر ضدقارچی Fumaria

 S. Meraliو همکاران ( )2003مطالعهای تحت عنوان
ارزیابی فعالیت ضدقارچی و ضد التهابی جنس اکیناسه انجام
دادند .در این بررسی اسانس  Echinaceaفعالیت ضدقارچی
علیه اکثر قارچهای بیماری زا نشان داد ( .)22در مطالعه
 Falahatiو همکاران در سال  1391فعالیت ضدقارچی
عصاره اتانولی موسیر ایرانی بر ضد تمامی گونههای
کاندیدایی نسبتبه عصاره آبی بیشتر بود (.)11

 Ankriو Mirelmanبا بررسی اثر مهاری عصارههای گیاهی
تازه با استفاده از روش میکرودایلوشن براث بر گونههای
کاندیدا آلبیکنس ،کاندیدا تروپیکالیس ،کاندیدا گالبراتا،
کاندیدا کروزهای به این نتیجه دست یافتند که روش
میکرودایلوشن براث روشی مؤثر و دقیق برای تعیین مهار
رشد قارچها است ( .)3در تحقیق حاضر نیز مشخص شد که
روش میکرودایلوشن براث نسبتبه دیسک دیفیوژن برای
محاسبه فعالیت ضدقارچی عصاره گیاهی برحسب غلظت
عصاره ،کارآیی بیشتری دارد.
خاصیت ضدمیکروبی گیاهان بهطور عمومی بهدلیل وجود
ترکیبهای فنولی ،ساپونین ،پلیساکاریدها و فالونوئیدهای
موجود در ساختار آنها است و برخی از این عوامل روی
غشای پالسمایی یا روی مهار آنزیمهای ساختاری غشای
سلولی میکروارگانیسمها مؤثر است و میتواند خواص
ضدمیکروبی خود را اعمال نماید .تحقیقات فیتوشیمیایی
گذشته اثرهای ضدمیکروبی عصارههای مختلف را روی
تعدادی از میکروارگانیسمها بررسی کرده است (.)21-31
فعالیت ضدمیکروبی پلیساکاریدهای گیاه E. angustifolia
شامل اکیناسئین ،اکیناکوزید و آکینولون را میتوان مشابه با
آلیسین موجود در سیر دانست که با حضور بعضی از
ترکیبهای عمده مانند -αپینن همراه با ترکیبهای دیگر
با مقدار کمتر مانند لینالول بهشکل مشخصی فعالیت
ضدمیکروبی و باکتریواستاتیک آن تشخیص داده شده است
( .)31-34از طرفی گزارش شده است که خاصیت
ضدقارچی با قطر هاله عدم رشد عصاره اتانولی بیشتر از
عصاره آبی است ( .)30با توجهبه اینکه عصارههایی با روش-
ها و حاللهای متفاوت از یک گیاه گرفته میشود ،میتواند
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 Mir-Rashedو همکاران در سال  2010پژوهشی با عنوان
اختالل در دیواره سلولی قارچ توسط عصارههای ضدقارچ
اکیناسه انجام دادند .براساس نتایج این گروهS. ،
 cerevisiaeتحت درمان با اکیناسه بهطور قابل توجهی
مستعد آسیب دیواره سلول نسبتبه سلولهای غیر تیمار
شده است .این مطالعه شواهد قانعکنندهای را نشان میدهد
که دیواره سلولی قارچ هدف عصاره گیاهان اکیناسه است و

نتایج مطالعه حاضر همسو با نتایج  Sharifi-Radو همکاران
( Bachir ،)2011و همکاران (Carolina ،)2010
 Chielliniو همکاران ( Bagheri ،)2017و همکاران
( Mir-Rashed ،)2010و همکاران ( )2010و S. Merali
و همکاران ( )2003نشان داد که عصاره گیاهی جنس
 Echinaceaنسبتبه داروی شیمیایی (فلوکونازول) عملکرد
ضد قارچی بهتری دارد .همچنین مشخص شد که حساسیت
کاندیدا آلبیکنس به عصاره اتانولی E. angustifolia
نسبتبه داروی فلوکونازول بیشتر است.
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 ،Echinacea angustifolia ،officinalisسرکه سیب و
انگور و فلوکونازول در برابر  Candida albicansو
 Candida glabrataجدا شده از کاندیدیازیس واژن را
بررسی کردند .براساس نتایج مطالعه این گروه ،فلوکونازول
در مقایسه با ترکیبهای آلی مورد مطالعه ،منطقه مهار
بیشتری داشت .با اینحال ،سرکههای سیب و انگور تأثیر
قابلتوجهی در میان ترکیبهای طبیعی داشتند .سایر
ترکیبها هیچ تأثیر قابل توجهی نداشتند .از اینرو گیاهان و
سرکههای طبیعی منطقه مهار کمتری نسبتبه فلوکونازول
داشتند ،هیچ عارضه جانبی جدی نداشتند و هزینه بسیار
کمتری را تحمیل میکردند (.)20

بنابراین میتواند کاربرد این گیاه پزشکی در درمان میکوز را
توضیح دهد (.)27
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اثرهای ضدقارچی متفاوتی از خود نشان دهند .عصاره اتانولی
تهیه شده در این پژوهش نسبتبه عصاره آبی اثر مهاری
بیشتری را روی کاندیدا آلبیکنس نشان داد .پژوهشهای
پیشین نشان میدهند که مواد ضدمیکروبی موجود در
گیاهان توسط حاللهای آلی بهتر استخراج میشوند (.)32
تصور بر این است که بهاحتمال آلکالوئیدهای موجود در گیاه
 E. angustifoliaدر تماس با اتانول بهتر استخراج شده و
به این ترتیب عصاره اتانولی قدرت بازدارنگی بیشتری دارد.
از طرفی ممکن است انتشار عصاره آبی در محیط کشت
حاوی آگار با مشکل مواجه گردیده و یا در اثر ترکیب با مواد
موجود در محیط کشت از اثر ممانعت کنندگی آنها کاسته
شده باشد Li Dahui .و همکاران ( )2011با بررسی فعالیت
ضدقارچی عصاره ریشه  E. angustifoliaو تجزیه و تحلیل
ترکیبهای آن با استفاده از طیفسنجی جرمی
کروماتوگرافی گازی ( )GC-MSنشان دادند که عصاره ریشه
 E. angustifoliaدارای فعالیت ضدقارچی قوی علیه B.
 cinereaبا مقادیر  EC50و  EC90بهترتیب  941و 1129
میکروگرم در میلیلیتر ،حداقل غلظت مهاری )200 (MIC
میکروگرم در میلیلیتر و حداقل غلظت قارچکشی ()MFC
 2000میکروگرم در میلیلیتر بود ( )37از طرفی ،ایجاد
تغییرها در دیواره قارچ و اندامکهای داخلی در اثر اسانس
نیز نشاندهنده تأثیر ضدمیکروبی این گیاه بوده و وجود
ترکیبهای ضدمیکروبی در گیاه را تأیید کرد (.)12

در بیماریهای قارچی کاندیدایی باشد .با این وجود ممکن
است انتشار عصارهی آبی در محیط کشت حاوی آگار با
مشکل مواجه گردیده و یا در اثر ترکیب با مواد موجود در
محیط کشت از اثر ممانعت کنندگی آنها کاسته شده باشد.
با توجه به نتایج ،عصاره اتانولی گیاه  E. angustifoliaدر
مقایسه با داروی فلوکونازول برای درمان عفونتهای قارچی
کاندیدایی مناسب میباشد .لذا مطالعات بیشتر در خصوص
اثرهای ضد قارچی عصارههای گیاه E. angustifolia
توصیه میشود.

نتیجهگیری

مطابق با نتایج ،به نظر میرسد که عصاره اتانولی E.

 angustifoliaکاندید مناسبی برای جایگزینی فلوکونازول
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 Raho Gو همکاران ( )2010با بررسی اثرهای مهاری
اسانس  E. angustifoliaدر رشد پنج ارگانیسم بیماریزا:
Saccharomyces ،PseudomonasSpp ،Coliform Spp
 ZygosaccharomycesBailii ،Cerevisiaeو
 Lactobacillus Plantarumچنین گزارش کردند که این
گیاه اثر باکتریواستاتیک ضعیفی در برابر برخی از مهمترین
علل عفونت ایجاد می کند که پتانسیل هیجانانگیزی در
حرکت به سمت گزینههای طبیعیتر آنتیبیوتیکی برای
آینده فراهم میکند ( .)32در این تحقیق همسو با تحقیقات
گذشته ،ویژگیهای ضدقارچی گونه گیاهی E.
 angustifoliaعلیه قارچ کاندیدا آلبیکنس بررسی و نتایج
نشاندهنده تاثیر مناسب عصاره این گیاه بر مهار رشد بود.
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