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مقایسه اثر عصاره هیدروالکلی گیاه کاسنی ( )Cichorium intybusL.و داروی
نیستاتین بر رشد قارچ کاندیداآلبیکنس جداشده از عفونت واژینیت در شرایط
invitro
فاطمه ابراهیمی ،1کامبیز روشنایی ،2فاطمه جمالو
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مقدمه و هدف :با افزایش روز افزون مصرف گياهان دارویی در درمان طبی ،این شاخه از طب مکمل ،جایگاه ویژهای در درمان بيماریها
پيدا کرده است .این مطالعه به منظور مقایسه اثر عصاره ی هيدروالکلی گياه کاسنی و داروی نيستاتين بر رشد قارچ کاندیداآلبيکنس جداشده
از عفونت واژینيت در شرایط آزمایشگاهی و مقایسه آن با سوش استاندارد مورد بررسی قرارگرفت.
مواد و روشها :کاندیدا آلبيکنس در محيط سابرو دکستروز آگار حاوی کلرامفنيکل،کشت داده شد .سه سری  20تایی از عصاره گياه
کاسنی و یک سری  20تایی از دیسک آغشته به نيستاتين آماده شد .داخل هر پليت 2 ،دیسک عصاره گياهی 2،دیسک نيستاتين به عنوان
کنترل مثبت و یک دیسک متانول و  2دیسک خالی به عنوان کنترل منفی گذاشته شد .بعد از  12ساعت ،ميزان قطر هاله عدم رشد عصاره
گياه با ميزان قطر هاله عدم رشد کنترل مثبت با آناليز  ANOVAمقایسه شد(.)p<0.05
یافتهها :ميزان هاله عدم رشد نيستاتين ( )12ميلیمتر با تفاوت معنیداری از کاسنی ( )21ميلیمتر بيشتر بودو ميزان هاله عدم رشد در
ترکيب کاسنی و نيستاتين ( )21ميلی متر از کاسنی ( )21ميلی متر و نيستاتين ( )12ميلی متر بيشتر بود).(p≤0.05
نتيجه گيری :کاسنی تأثيرات ضد قارچی روی کاندیدا آلبيکنس را نشان داد اما تاثير داروی نيستاتين بر روی عدم رشد سویه های کاندیدا
آلبيکنس نسبت به کاسنی بيشتر بود و ترکيب دارو با عصاره بر روی عدم رشد سویه های کاندیدا آلبيکنس نسبت به نيستاتين بيشتر بود
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گونه هاي کاندیدا مهم ترین عوامل عفونت هاي
قارچی در انسان و حیوان هستند  .اکثر عفونت ها به
وسیله کاندیدا آلبیکنس که منشاء داخلی دارد ،ایجاد
می شود و تقریباً در  06تا  06درصد عفونت هاي
مربوطه جد ا شده است ( .)1اغلب افراد این قارچ را در
زمان تولد در طی عبور از کانال زایمان کسب می
کنند.کاندیدا آلبیکنس در بدن در تعادل با سایر
میکروارگانیسم ها زندگی می کند و به صورت
ساپروفیت شا یع روي سطوح مخاطی به ویژه دهان،
دستگاه گوارش و واژن است ،اما عوامل مختلف می
تواند این تعادل را به هم زده و منجر به بروز عوامل
متعددي نظیر  -بیماري عالمت دار پیشرونده فعال
گردد(.)2
واژینیت یک بیماري ناحیه ژنیتال می باشد که هر
ساله بیش از ده میلیون از مراجعات پزشکی را به خود
اختصاص می دهد .شایع ترین عوامل ایجاد کننده
واژینیت ها ،باکتري ها بوده و کاندیدا آلبیکنس به
عنوان دومین عامل ایجاد کننده این عفونت محسوب
می شود .همچنین شایع ترین مخمر جدا شده از واژن
شامل کاندیدا آلبیکنس (  58تا  06درصد ) می باشد
و در زنان با عالئمی نظیر تورم ،قرمزي ،سوزش و
خارش لب هاي مهبل و ترشحات شیري و سفید رنگ
بروز می کند(.)3
عفونت هاي کاندیدا باید درمان شوند ،زیرا ممکن
است در بیماران نوتروپنیک و نقص ایمنی ،انتشار
یابند .روش درمانی چنین عفونت هایی یک چالش
بزرگ است ،زیرا مقاومت پاتوژن ها نسبت به تعداد ي
از داروها یی که مورد استفاده وسیع هستند؛ افزایش
یافته است (.)4
نیستاتین یک تتراان ماکرولید تولید شده به وسیله
استرپتومایسس نورسئی است .این دارو به صورت پودر
زرد رنگی است که به مقدار کم آمفوتریک بوده و به

مقدار کم محلول در آب است .نیستاتین داراي خاصیت
مهار رشد قارچ بوده و در غلظت باال و اسیدي فعالیت
قارچ کشی قوي نشان می دهد .این دارو فعالیت بسیار
عالی علیه مخمرهاي جنس کاندیدا به خصوص کاندیدا
آلبیکنس دارد(.)8
مشکالت همراه با درمان و مدیریت عفونت ها ي
کاندیدا ،کشف عوامل ضدقارچی جدید به منظور
گسترده تر کردن طیف فعالیت علیه کاندیدا را ضروري
می سازد .فرآورده هاي طبیعی مشتق شده از گیاهان
ممکن است به صورت بالقوه منجر به ترکیبات جدید
ي شوند که می توانند سبب مهار رشد این قارچ ها
شود( .)0از طرفی درمان هاي سنتی ارزانتر و مؤثرتر از
درمانهاي مدرن می باشند و در واقع در جوامعی که از
گیاهان داروئی استفاده می کنند خطر ابتال به عفونت
کمتر است( .)7از دیرباز در مناطق غربی ایران براي
درمان عفونت واژنیال از عصاره هاي گیاهی مختلفی
استفاده میکردند.
گیاه مورد مطالعه کاسنی و نام علمی آن
( ) Cichorium intybusL.می باشد .گیاه کاسنی متعلق
به تیره مرکبات،زیرتیره زبانه گلی ها و از مهم ترین
گیاهان تیره ()Asteraceaeمی باشد .این گیاه داراي
ریشه نسبتاً ضخیم وعمود،ساقه حامل تعداد زیادي گل
هاي آبی رنگ وبرگ هاي پائینی ساقه بریده وبرگ
هاي باالیی آن به صورت ساده واز نوع متناوب است.
ارتفاع ساقه کاسنی در حالت وحشی به6/8تا1/8مترمی
رسد ولی گاهی از2مترهم تجاوزمی کند.موسم گل
دهی گیاه کاسنی در تابستان از تیر ماه تا شهریور ماه
است .این گیاه در سراسر قاره ي اروپا به عنوان گیاه
زینتی ودارویی کشت داده می شود.در ایران در نواحی
کوهستانی،خراسان ،گیالن و مازندران ،زنجان ،تهران،
اصفهان و بسیاري از مناطق دیگر می روید( .)5از جمله
ترکیبات مهم گیاه کاسنی ،ترکیبات فالونوئیدي و
ترپنوئیدي می باشد(.)0
از آنجایی که مطالعات گذشته اثرات ضد
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میکروبی(ضد قارچی و ضد باکتري) گونه هاي مختلف
گیاه کاسنی ( ) 16را نشان داده است ،لذا هدف از
انجام این تحقیق ،مقایسه اثر عصاره هیدروالکلی گیاه
کاسنی( )Cichorium intybusL.و داروي نیستاتین بر
رشد قارچ کاندیداآلبیکنس جداشده از عفونت واژینیت
در شرایط  invitroمی باشد.
مواد و روش
نحوه عصاره گیری

تهیه نمونه

در این بررسی از  36نفر نمونه گیري شد ،در ابتدا
جهت زنان مشکوک به واژینیت که باردار نباشند
پرسشنامه اي تکمیل گردید و سوالهایی شامل :سن-
شغل -میزان تحصیالت-عالیم بیماري (خارش-
سوزش-ترشح....)...پرسیده شد.
سپس جهت گرفتن نمونه بیمار را در وضعیت
لیتوتومی قرار داده و توسط سواپ استریل از ترشحات
آنها نمونه برداري کردیم وسواپ را ابتدا درون لوله
هاي درپیچ دار حاوي ./8سی سی نرمالین سالین و
جهت کشت مستقیم بر روي سابروز دکستروز حاوي
کلرامفنیکل قرار داده شد.
سپس نمونه را بعد از کشت بر روي محیط سابروز
دکستروزآگار حاوي کلرامفنیکل ،بمدت 45-24ساعت
در دماي  37درجه گرم خانه گذاري کرده،سپس با به
بکارگیري تست هاي مرفولوژي(رنگ آمیزي گرم جهت
مشاهده وجود مخمر داراي جوانه و سودوهایف)
ماکرومیکروسکوپی توانایی تولید لوله زایا در سرم ایجاد
کرده و جهت کشت بر محیط کروم آگار به مدت -24
 45ساعت در دماي  37درجه قرار داده شد.در نهایت
با سپري کردن این مراحل می توان گونه آلبیکنس را
از غیر آلبیکنس جدا نمود.
آنالیز آماری

داده هاي به دست آمده با استفاده از نرم افزار
 SPSSورژن  15و روش آماري تجزیه و تحلیل
واریانس یک طرفه( )ANOVAوآزمون مقایسه زوج ها
( )Paired Samples Testمورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتند و سطح معنی دار در همه این حاالتP≤0.05
در نظر گرفته شد .رسم نمودارها با نرم افزار Excel
صورت گرفته و نمودارهاي میانگین به صورت
 Mean±SEMنمایش داده شد.
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جهت تهیه عصاره ي مورد مطالعه ،گیاه کاسنی از
مناطق مختلف استان جمع آوري و در دماي محیط و
سایه (به دور از نور مستقیم) خشک گردیدند  .سپس
با کمک آسیاب گیاه را به صورت پودر درآمده و2/2
گرم از پودر حاصله در دستگاه سوکسله قرار گرفته و از
اتانول 76درصد ( )36 ccبه عنوان حالل استفاده شد.
ابتدا سوکسله روي حرارت (هیتر) قرار گرفت و با داغ
شدن و جوشیدن اتانول درون بالن سوکسله ،اتانول76
درصد ( )36 ccبخار شده وارد مخزن باالیی سوکسله
شده با پودر گیاه ترکیب شده و اتانول به رنگ قهوه اي
روشن در آمد و اتانول همراه مقداري از گیاه که در آن
حل شده بود وارد بالن سوکسله می گردیدو دوباره
اتانول 76درصد ( )36 ccبخار شده وارد مخزن باالیی
سوکسله شده و در تماس با پودر گیاه قرار گرفت و در
هر بار مقداري از عصاره را حل کرده و با خود وارد بالن
سوکسله می کند ،بعد از حدود شش ساعت همه ي
عصاره به داخل بالن وارد می شود .عصاره حل شده در
اتانول 76درصد ( )36 ccرا ابتدا صاف کرده و سپس
براي جدا سازي عصاره و اتانول 76درصد ( ) 36 ccرا
در دستگاه روتاري با دماي  46درجه سانتی گراد ،با
دور  06دور در دقیقه قرار داده شد تا عصاره مورد نظر
از آب و اتانول 76درصد ( )36 ccجدا شود ،سپس
عصاره را به صورت مایع از روتاري اواپراتور خارج کرده
و در پلیت و در آون با دماي پایین خشک کردیم و در

نهایت براي این که مواد موثر خود را از دست ندهد ،در
یخچال و دور از نور نگهداري شد.
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گیاه کاسنی بیشتر و داراي اختالف معنی داري در
سطح( ) c p≤0. 05می باشد .اما میزان هاله عدم رشد
ترکیب نیستاتین و کاسنی نسبت به داروي نیستاتین
افزایش یافته و در غلظت هاي 26،46 μg/mlو 06
داراي اختالف معنی داري در سطح ( )d p≤0. 05و در
غلظت هاي  56μg/mlو  166داراي اختالف معنی
داري در سطح ( )d p≤0. 05می باشند.

نتایج
نمودار قطر هاله عدم رشد در حضوور نیتوتاتی -
کاسنی ،نیتتاتی وکاسنی

بر اساس نتایج به دست آمده (نمودار )1-1میانگین
قطر هاله عدم رشد با افزایش غلظت ها افزایش یافته
است و میزان هاله عدم رشد داروي نیستاتین نسبت به
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واژینیت ،یک بیماري متداول ناحیهي ژنیتال
میباشد که هر ساله حدود ده میلیون از مراجعات
پزشکی را به خود اختصاص میدهد .شایعترین عوامل
ایجاد کنندهي واژینیت ها ،باکتري ها بوده و کاندیدا
آلبیکنس به عنوان دومین عامل بروز این عفونت ها
محسوب میشود .ولوواژینیت کاندیدایی یک عفونت
مخاطی فرصتطلب و شایع میباشد که بیشتر به علت
قارچی به نام کاندیدا آلبیکنس ایجاد میشود .این
بیماري بیشتردر زنان سالم در سن باروري ایجاد شده
و باعث ناراحتی و گرفتاري آنها میشود که غالباً
ناشناخته باقی میماند( .)11عدم دسترسی آسان و

گران بودن داروها ،اثرات جانبی و بویژه توسعه مقاومت
دارویی منجر به استفاده از مواد بیولوژیکی به عنوان راه
حل هاي جایگزین گردیده است .در این میان به نظر
میرسد گیاهان و ترکیباتی که از گیاهان مشتق شده
اند راه حل هاي مناسبی براي درمان بیماري هاي
عفونی مقاوم باشند( .)12در مطالعه حاضر تاثیر مهاري
عصاره گیاه کاسنی بر سویه بومی کاندیدا آلبیکنس
مورد مطالعه قرار گرفته است و نتایج بدست آمده از
اندازه گیري قطر هاله عدم رشد نشانگر این است که
عصاره کاسنی داراي خاصیت ضد باکتریایی و ضد
قارچی می باشد.
فعالیت ضد قارچی گیاه کاسنی به اثبات رسیده
است .در این خصوص دانشمندان ،اثر ضد میکروبی
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عصاره کاسنی را بررسی کرده و نشان دادند هم عصاره
آبی و هم عصاره الکلی این گیاه برروي این باکتري ها
موثر می باشد .بر طبق این مطالعه ،تقریباً همه ي
ترکیبات ضد میکروبی شناخته شده در این گیاه
آروماتیک یا ترکیبات آلی هستند و بیشتر از طریق
حالل هاي اتانولی و متانولی استخراج می شوند(.)13
شیخی و همکارانش نیز طی مطالعات خود در سال
 ،2612فعالیت ضد قارچی اسانس کاسنی را در مدل
عفونت کاندیدیایی در شرایط  in vitroو in vivo
بررسی کرده و اثبات کردند که این گیاه داراي قدرت
ضد قارچی می باشد(.)14نتایج به دست آمده از این
تحقیقات با نتایج مطالعه حاضر ،مشترک می باشد.
تحقیقات جعفري و همکارانش در سال 2618
نشان داده اند که عصاره گیاه کاسنی داراي ترکیبات
تري پنوئیدي و مونوترپن هایی است که فعالیت ضد
میکروبی علیه باکتري هاي گرم منفی دارند(.)18
عصاره هاي گیاهی ،متابولیت هاي ثانویه اي
هستند که غنی از ترکیبات با هسته ي مرکزي
ایزوپرنی هستند .این ترکیبات با نام عمومی ترپن ها
خوانده می شوند که ساختار شیمیایی عمومی آن ها
 C10H16است و به صورت مونوترپن ،دي ترپن ،تترا
ترپن و تترا ترپن ها مشاهده می شوند.هنگامی که این
ترکیبات حاوي عناصر دیگري(معموالً اکسیژن) باشند،
ترپنوئید نامیده می شوند.ترپنوئید ها از واحدهاي
استات ساخته می شوند و داراي مبدا مشترکی با اسید
چرب هستند .تفاوت آن ها با اسیدهاي چرب در
انشعابات فراوان و حلقوي بودن آن هاست( .)10در این
رابطه ،اصغریان و همکاران خود در طی تحقیقات خود
در سال  ،2618فعالیت مهار کنندگی ترپنوئیدها علیه
باکتري ها ،قارچ ها و ویروس ها مورد بررسی قرار
گرفته است.مکانیسم عمل تریپنوئیدها احتماالً به
صورت تشکیل کانال هاي یونی در غشاي میکروبی یا
مهار رقابتی آدهسین هاي پروتئین هاي میکروبی یا
گیرنده هاي پلی ساکاریدي میزبان است(.)17

بنابراین با توجه به حضور تریپنوئید در گیاه
کاسنی ،این ترکیبات احتماالً از طریق اتصال به
پروتئین ها و تغییر در عملکرد آن ها ،فعالیت ضد
میکروبی و ضد قارچی خود را اعمال می کنند.
گیاه کاسنی به عنوان گیاه دارویی داراي مواد فعال
بیولوژیکی است که از آن جمله میتوان به فالونوئید ها
اشاره کرد(.)15فالونوئید ها از جمله مهمترین مواد
تشکیل دهنده کاسنی هستند و فالونول-o-
گلیکوزیدها بیشترین میزان این ترکیبات را تشکیل می
دهد( .)10فالونوئیدها ترکیبات هیدروکسیله فنلى
هستند که داراي اثرات آنتی اکسیدانی میباشند و به
صورت یک گروه متصل به یک حلقه ى آروماتیک
مشاهده می شوند .طبق بررسى هاى انجا م شده ،این
ترکیبات توسط گیاهان در پاسخ به عفونت هاى
میکروبى ساخته مى شوند .فعالیت آ نها به علت اتصا
لشان به پروتئین هاى خارج سلولى و محلول و اتصال
به دیواره ى سلولى باکتر ى ها می باشد .با توجه به
اتصال فالنوئیدها به پروتئین ها ،فعالیت ضد میکروبى
این ترکیبات مربوط به توانایى آ نها در غیر فعال کردن
آدهسین ها ،آنزیم ها و پروتئین هاى انتقا ل دهنده ى
غشاى سلول می باشد(.)26
در این خصوص بر اساس مطالعات صورت گرفته،
فالونوئیدهاي موجود در انار به همراه پروتئین هایی با
وزن ملکولی زیاد ،کمپلکس هاي پیچیده اي را تشکیل
می دهند و بدین ترتیب پس از جذب می توانند با
آنزیم هاي سلولی (اکسید وردکتاز ) موجود در
سیتوپالسم و دیواره سلولی واکنش داده و خاصیت ضد
میکروبی خود را اعمال می کند ( .)21همچنین طی
نتایج تحقیقات دیگر در این خصوص ،اثر ترکیبات
فنولیک بر رشد میکروب ها و تولید سم میتواند در
نتیجه ي قابلیت ترکیبات فنولیک در تغییر پذیري
دیواره ي سلولی و خروج ماکرومولکول ها از درون
سلول نیز باشد .همچنین این ترکیبات می توانند با
پروتئین هاي غشاء واکنش داده و باعث تغییر شکل
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این پروتئین ها و به تبع آن تغییر در عملکرد آنها
شوند (.)22
از طرفی با توجه به نتایج حاصل از پژوهش
فرهنگی و سایر محققین ،اسانس گیاه نعناع فلفلی
بدلیل دارا بودن تیمول ،منتول ،ترکیبات فنول و
فالونوئید ،و همچنین اکسید کننده هایی مانند
پیپریتنون اکسید و ترپنها داراي خاصیت ضد
باکتریایی و ضد مخمري بخصوص کاندیدا آلبیکنس
می باشدکه با نتایج پژوهش حاضر هم راستا می
باشد(.)23
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که عصاره
گیاه کاسنی داراي خاصیت ضد میکروبی می باشد و
فعالیت ضد میکروبی و از جمله ضد قارچی گیاه
کاسنی( )24احتماالً مربوط به ترکیبات و اجزاي ضد
میکروبی آن ها می باشد.
بر اساس این مطالعه غلظت هاي  56μg/mlو 166
داروي نیستاتین در مطالعه حاضر داراي هاله عدم رشد
به میزان  20و  25میلی متر می باشد اما میزان قطر
هاله عدم رشدترکیب داروي نیستاتین و گیاه کاسنی
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در غلظت هاي فوق به ترتیب  86و  48میلی لیتر
محاسبه گردید که با مطااللعات مشابه هم خوانی
دارد( .)28با توجه به این نتایج می توان از عصاره این
گیاه و فرآورده هاي آن براي درمان برخی از عفونت ها
استفاده نمود که البته این مسئله تحقیقاتی را بر روي
نمونه هاي حیوانی آزمایشگاهی نیاز دارد  .از طرفی با
توجه به محدودیت هاي روز افزون استفاده از مواد
شیمیایی ضد میکروبی نظیر عوارض جانبی و ایجاد
مقاومت دارویی ،نیاز به جایگزینی این مواد با مواد
طبیعی از جمله عصاره هاي این گیاهان دارد و می
تواند در کنترل بیماریها مفید باشد.
بنابراین از آنجایی که عصاره هیدروالکلی گیاه
کاسنی اثر مهارکنندگی و کشندگی بر علیه قارچ
کاندیدا آلبیکنس در شرایط برون تنی ( )in vitroنشان
داد ،این تحقیق می تواند مقدمه اي براي انجام
مطالعات بیشتر در شرایط درون تنی ()in vivoبررسی
تاثیر دما و سایر شرایط فیزیولوژیک بدن انسان بر این
عصاره و همچنین احتمال پیداش مقاومت دارویی
تحقیقات بیشتري انجام شود.
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