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Abstract  
Background: Despite all the progress that has been made in the manufacture of synthetic drugs, 
herbal drugs are increasingly taken into account. This is due to the growing belief that they have 
fewer side effects compared to synthetic ones. 
Objective: To compare the antifungal effects of extracts of Zatariamultiflora and Punicagranatum 
with Nystatin on Candida Albicans. 
Methods: This inviro trial accomplished in the school of dentistry of Tehran University in 2012. 
From the mouths of 25 patients with denture stomatitis were sampled using sterile swabs. Candida 
Albicans strains were isolated from samples and standard Candida Albicans PTCC 5027 were 
cultured too. Then extract of Zatariamultiflora and Punicagranatum to be obtained and antifungal of 
extract studied with disk diffusion method. Antifungal power of each of the extracts on the 
inhibition zone diameter was created in the medium. Data were analyzed by ANOVA and Friedman 
statistical tests. 
Findings: Results showed extracts of Zataria and pomegranate flowers have antifungal significant 
effects (P<0.001). Diameter of inhabitation zone was 17.66±./75 mm in Nystatin group and in the 
Zataria and pomegranate flowers extracts groups was lower (P<0.001). None of the negative control 
disc did inhibition zone in the medium. 
Conclusion: With due attention of Zataria and pomegranate flowers extracts exhibited antifungal 
effects on Candida Albincans.  
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چکیده 

 وردـم تربیش روز  به روز ترگیاهی به علت اعتقاد به عوارض جانبی کم داروهاي صنعتی، داروهاي ساخت هاي روزافزون درپیشرفت وجود بازمینه: 
 . گیرندقرار می توجه

 .انجام شد نیستاتین بر کاندیدا آلبیکانس با انار گل و شیرازي عصاره گیاهان آویشن ضدقارچی اثرات مطالعه به منظور مقایسه دف:ه
 25 انـاز ده د.ـپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شدر آزمایشگاه دانشکده دندان1391مطالعه آزمایشگاهی در سال  این :هامواد و روش

هاي کاندیدا آلبیکانس در آزمایشگاه جدا شد. نمونه تهیه نمونه استریل، سواب از استفاده باالتهاب دهانی ایجاد شده توسط دست دندان  به مبتال بیمار
 روش اـا بـهضدقارچی آن اثر آویشن شیرازي و گل انار، گیاهان از گیريعصاره از پس تهیه شد.  5027PTCC آلبیکانس کاندیدا استاندارد و سویه
 گیريي اندازهارـاي آمـهها با آزمونداده شد. تعیین کشت محیطر د شده ایجاد رشد قطر هاله عدم براساس هاقارچی آندض و قدرت بررسی دیسک

 .شدند تحلیل و فریدمن آنوا پیدرپی
متـر و در گـروه   میلـی  66/17±75/0نیستاتین  گروه در رشد عدم ضدقارچی قابل توجهی داشتند. هاله اثرات انار گل و آویشن هايعصاره :هایافته
 منفی مشاهده نشدند. هاي شاهددیسک در رشد ). هاله عدمP>001/0تر بود (انار کم گل و آویشن هايعصاره
 ضدقارچی داشتند. تأثیر آلبیکانس کاندیدا روي انار بر گل و آویشن هايها، عصارهبا توجه به یافته :گیرينتیجه

 
 انار گل ،شیرازي آویشن آلبیکانس، کاندیدا نیستاتین،ها: کلیدواژه

 
 

 
:مقدمه 

ترین شایع )Oral candidiasis(کاندیدیازیس دهانی      
مخاط دهان را تحـت تـأثیر    طلبی است کهعفونت فرصت

نس ایجاد ادهد و در اکثر موارد توسط کاندیدا آلبیکقرار می
   نس، یـک مخمـر دوگانـه قـوي     اکاندیـدا آلبیکـ   شـود. می
هـاي  میکروارگانیسمتواند به عنوان مثبت است که میگرم

 )1(در حفره دهان افراد سالم زندگی کند.ساکن طبیعی 
 هــايدرمــان کاندیــدیازیس بــه دلیــل ظهــور ســویه     

، یـک مسـأله   کاندیدایی مقاوم به عوامل ضدقارچی رایـج 
است. عوامل ضدقارچی رایج مورد استفاده نه تنها پیچیده 

 درمـانی، بلکـه توجـه بـه اثـر دارو     ،تعداد محدودي دارنـد 
سـبب   هامشکالت سمی بودن، حاللیت، ثبات و جذب آن

 هـا بـراي  عداد کمـی از ایـن ترکیـب   شده است که فقط ت
نیسـتاتین یـک داروي موضـعی     )3و2(درمان مناسب باشند.

مؤثر در درمان کاندیـدیازیس دهـانی اسـت کـه دسـتگاه      
کند و عمـده اثـر آن   گوارش آن را خیلی ضعیف جذب می

جـا  از آن )4(در اثر تماس مستقیم با میکروارگانیسم اسـت. 
بـا قنـد و    نآتغییر مـزه تلـخ    ،شودکه این دارو جذب نمی

د زمینه انتشار پوسیدگی ناشـی از  تواندار میدیگر مواد مزه
  )5و4(دهان را در بیماران ایجاد کند. خشکی

 بـه  بشـر  تمایـل  ،شـیمیایی  داروهـاي  جانبی عوارض     
هـاي  هزینه، طبیعیهاي محصولاز  تراستفاده هرچه بیش

منـــابع  از اســـتفاده ،جدیـــد دارویـــی سیســـتمبـــاالي 
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محـیط   آلـودگی  و فسـیلی  منـابع  ماننـد غیرتجدیدشونده 

از  برخـی  ساخت براي بشر ناتوانی و دارویی صنایع توسط
ـ دار وجـود  گیاهـان  در طبیعـی  طوری که بهیدارو ادمو ، دن

  )6(است. دهش دارویی به گیاهان تربیش توجه هرچه باعث
بـالینی بـه اسـتفاده از داروهـاي     هـاي  شناسمیکروب     

زیـرا   ؛ها تمایل زیـادي دارنـد  گیاهی جهت درمان عفونت
طور عوارض این داروها در مقایسه با داروهاي شیمیایی به

از جمله گیاهان دارویـی مـورد    )7(قابل توجهی پایین است.
              آویشـن شـیرازي   .آویشن شیرازي و گل انار اسـت  ،توجه

)Zataria multiflora (ن گیاهـان  تـری یکی از شناخته شده
ـ  )8(است. دارویی از تیره نعناع هــایی بــه   بوتـه گیـاه  ن ای

متمایـل بــه ســفید و   متر، سبز سانتی 80تـا  40ارتفـاع 
پوســت   و هــاي متعـدد، محکـم و مقـاوم    اقهسـمعطـر، 

خاکسـتري متمایـل بــه سـفید یـا کمـی متمایــل بــه       
 ، بـرگ آویشـن شـیرازي کوچــک و داراي دارداي قهـوه

آویشن در طـب سـنتی ایـران و     )9(دمبـرگ کوتـاه اسـت.
هـاي  اروپا مصرف دارویـی دارد. بـه طـور عمـده ترکیـب     

هــا و ایی عصــارهفنـــولی مســـئول خـــواص ضـــدباکتری
بنــابراین هــرچـــه مقـــادیر     )11و10(ند.هـا هسـت اسانس

مــواد فنولیــک بــاالتر باشــد، خــواص ضـدمیکروبی  
ایـن مـواد در اسـانس آویشـن     ) 12(.بـود  آن باالتر خواهـد 

و اوژنـول اشـاره   توان به کـارواکرول، تیمـول   شیرازي می
و یـک مـاده    داردبـوي معطـر و طعـم تنـد     کرد. تیمـول  

واص خـ  آویشـن  .شودقارچ و ضدباکتري محسوب میضد
کنـد و  و قوه ادراك را زیاد می هوش. داردضددرد و تشنج 

خـون را بـه جریـان         .در درمان نارسایی کبـد مـؤثر اسـت   
اندازد و اعضاي جنسی و تناسلی را در بدن تحریـک و  می

   )12(کند.تقویت می
دست درختچه انار به از )Punica granatum( گل انار      
طـور وسـیعی در خاورمیانـه، حاشـیه دریـاي      آیـد و بـه  می

شـود.  مـی اسـتفاده  ، چین، هند و آمریکاي جنوبی مدیترانه
مال و غـرب ایـران رویـش    سرتاسـر شـ  چـه در  تاین درخ

ــی دارد. ــانن طبیع ــه  داراي ت ــت و ب ــراوان اس ــوان  ف   عن
 کننده و ضدخونریزي مصرف سنتی دارد. همچنینمنقبض

 )13(.ضدالتهابی و ضدسرطانی استداراي خواص 

 اي استفاده از ژل حاوي عصاره انار به عنواندر مطالعه    
قارچی علیـه کاندیـدیازیس بررسـی شـد و     یک عامل ضد

توانـد بـه عنـوان یـک عامـل      عصـاره انـار مـی   نشان داد 
ضدقارچی موضعی براي درمان کاندیـدیازیس مـرتبط بـا    

  )14(مؤثر باشد.ب دهانی ایجاد شده توسط دست دندان التها
ـ اهاددها نشان تحقیق      هـاي متـانولی و   د کـه عصـاره  ن

تـري  فعالیت ضـدکاندیدایی بـیش  اتانولی آویشن شیرازي 
اي فعالیـت  در مطالعـه  )15(نسبت به عصاره آبی آن دارنـد. 

 9گیـاه مختلـف بـر     11 هاي متـانولی ضدمیکروبی عصاره
هاي گیاهی برخی گونه ونه میکروارگانیسم بررسی شد وگ

این  )16(نس نشان دادند.اعلیه کاندیدا آلبیکفعالیت خوبی را 
اثرات ضدقارچی عصـاره گیاهـان   مطالعه با هدف مقایسه 

کاندیدا آلبیکانس زي و گل انار با نیستاتین بر آویشن شیرا
 انجام شد.

 
هامواد و روش: 

 در دانشـکده  1391این مطالعه آزمایشگاهی در سـال       
 .انجـام شـد   دانشگاه علوم پزشـکی تهـران   پزشکیدندان

ــراي ــه ب ــدا تهی ــانس، کاندی ــان  آلبیک ــار      25از ده بیم
 کشیدن سـواب  استفاده از با پروتز، به بخش کنندهمراجعه
ـس ـکاندیدیازی یـبالین صـتشخی هـضایع روي بر استریل

 سـواب حـاوي   سپس .شد بردارينمونه )دنچر استوماتیت(
 دهنـده مایع انتقـال  آزمایشگاه حاوي لوله در داخل کاندیدا

)Reduce Transport Fluid(  سـاعت بــه   24قبــل از
آزمایشـگاه بـا   در  هاي کاندیدانمونه آزمایشگاه ارسال شد.

حـاوي  هاي مختلف روي محـیط  کشیدن سواب در جهت
 )yeast extract glucose chloramphenicle( کلرامفنیکل

یـک   هـا، کشت داده شدند. براي شناسـایی اولیـه کلـونی   
و  کشـت داده  کلرامفنیکـل حاوي کلونی مخمر در محیط 

کاندیـدا   هـاي گونـه  سـاعت نتیجـه خوانـده شـد.     24طی 
 د.ـنشومی دهــدی زـسب گـرن هـب محیط این در نساآلبیک

هـاي  رنـگ  ها،و سایر گونهآبی رنگ کاندیدا تروپیکالیس 
 مراحل انجام از بعد) 16(صورتی تا بنفش و حتی سفید دارند.
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مطالعه وارد س ناآلبیک قارچ کاندیدا داراي نمونه 21 کشت،
 شدند.
ــدا آلبیکــ        ــوش کاندی ــماره   اس ــا ش ــتاندارد ب نس اس

PTCC5027 هاي علمـی پژوهش پس از تهیه از مرکز- 
 کلرامفنیکلحاوي صنعتی به عنوان نمونه شاهد در محیط 

 از )لیتـر میلـی  واحد بـر  10000( کشت داده شد. نیستاتین
سپس گیاهان  .شد تهیه جابربن حیان ازيـداروس تـشرک

را  درمانی خاصیت ترینکه بیش شیرازي و گل انار آویشن
 نشــان داده دهــان زايهــاي آســیبمیکروارگانیســم روي

 100گیـاه در   هـر  پـودر  از گـرم  30شدند.  انتخاب بودند،

 48 دتـمـ  بـه  محلـول  و حـل  خـالص  لیتر متـانول میلی
 از هر عصـاره  سـسپ د.ـش هـگذاشت زنـهم رويت ـساع

 )انگلستان تساخـ( کـی ارهـشم نـواتم فیلتراسیونکاغذ 
. بود گرم 98/29±01/0 بازه ها درآن وزن ده شد کهگذران

 درجـه  37 انکوباتورفیلتراسیـون در  ولـمحل بعد مرحله در
 5/2غلظـت   تهیـه  بـراي  سـاعت  48 مدت به گرادسانتی
جهت بررسی آلودگی ) 17(لیتر گذاشته شد.میلیگرم بر میلی

 40 ســپس .شــد اســتفادهمحــیط از روش دیســک پلیــت 
  و بسـته  را آن درب و ریختـه  داخل بشـر  را خالی دیسک

 هـر  شرایـط استریل، در .دـشدن لـاستری اتوکالو وسیلهبه
 انـواع حــاوي یکـی از    ايهـشیشـ  محفظه در دیسک 10

یده هـا پوشآن روي و تـگرف رارـق یـگیاه متانول عصاره
 داخل دیسک 10و  متانول داخل دیسک 10 در ضمن. شد

 هـاي ، دیسـک یـک سـاعت   از بعـد  .شد نیستاتین گذاشته
 در و هـبرداشتانبـر  وسیلهبه استریل شرایط در شده اشباع

 خشـک دقیقـه   20 مدت به گرادسانتی درجه 40 انکوباتور
 .شدند
ــن در      ــه ای ــار روش از مطالع ــک انتش ــذي دیس  کاغ

 بـراي  همکـاران  زاده وعبداهللارایه شده توسط استانـدارد 
 ابتــدا )17( شــد. اســتفاده ضــدقارچی فعالیــت ارزیــابی

 در کاندیداي تهیـه شـده از دهـان بیمـار     از سوسپانسیونی
 کـدورت  کـه  نحوي به آماده شد؛ استریل سرم فیزیولوژي

 سـپس  به دسـت آمـد.   فارلند مک واحد /.5 حاصله معادل
تمـامی   در و برداشـته  استریل یک سواپ باسوسپانسیون 

ــ حـسطــ ــ تـپلی ــ ويـمحت  حــاوي کلرامفنیکــل طـمحی
 عصـاره  دیسـک  یـک  پلیت، هر داخل شد. داده رشـگست

 یک مثبت، شاهد عنوان نیستاتین به گیاهی و یک دیسک
 منفـی  شـاهد  عنوانبه خالی یک دیسک و متانول دیسک
 و پلیت لبه از مترمیلی 15 به فاصله هادیسک .شد استفاده

 تمـام . شـدند  گذاشـته  بعديدیسک  مرکز از مترمیلی 24
 24 مـدت  گـراد بـه  سـانتی  درجـه  37 انکوباتور در هاپلیت

مرتبـه   3 بیمـار  نمونـه  هـر بـراي   .شدند داده قرار ساعت
 بر استاندارد نساآلبیک کاندیدا همچنینشد. تکرار آزمایش 

کشـت داده شـد و تـأثیر     حاوي کلرامفنیکـل روي محیط 
عصاره گیاهان و نیستاتین بر روي آن، مطابق روش ذکـر  

تکـرار).   بـار  3 عصـاره  هر شده در فوق بررسی شد (براي
 کـولیس  هبــه وسـیل   کـدیسـ  رـهـ  دـرش عدم هاله قطر

هاي و آزمون SPSS 20 افزاررمن با هاداده .دش گیرياندازه
حلیـل شـدند.   تفریـدمن   و آنواپی درگیري پیاندازهآماري 
  .شد گرفته نظر در درصد 05/0 از ترکم داري معنی سطح

 
هایافته: 

 عصـاره  فعالیت ضـدقارچی  و رشد عدم هاله قطر بین     
 عـدم  هالـه  هـیچ . داشـت  مسـتقیمی وجـود   رابطه گیاهی
 دیـده  شاهد منفی عنوان به متانول اطراف دیسک رشدي

 کاندیـدا  نمونـه داري بـین دو  نشد. تفـاوت آمـاري معنـی   
استاندارد و نمونه تهیه شده از بیماران مشـاهده   آلبیکانس

هاي مورد مطالعه عدم رشد برحسب گروه نشد. میزان هاله
ــیش ــأثیر فعالیــتنشــان داد کــه ب ــرین ت ضــدقارچی را  ت

متر و سپس آویشن میلی 66/18±36/0نیستاتین به میزان 
. در اندارد)کاندیـداي اسـت   شیرازي و گل انـار داشـتند (در  

ها، بین میانگین قطر هاله عدم مقایسه دو به دو بین گروه
رشد در گروه عصاره آویشن شیرازي و گل انار با نیستاتین 

). همچنـین  >001/0Pداري دیده شد (تفاوت آماري معنی
هاي بیمـاران و  بین میانگین قطر هاله عدم رشد (در نمونه

شـیرازي و گـل انـار    استاندارد) در گـروه عصـاره آویشـن    
 ).1داري دیده نشد (جدول شماره تفاوت آماري معنی
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متر) هاله عدم رشد (میلی رمقایسه میانگین قط -1 جدول

 هاي گیاهی و نیستاتین در روش دیسکعصاره
 

 داريمعنیسطح  نمونه استاندارد نمونه بیماران گروه
 242/0 34/12±46/0 25/13±43/0 آویشن شیرازي

 188/0 27/11±52/0 17/12±62/0 گل انار
 228/0 66/18±36/0 66/17±75/0 نیستاتین

 
بحث و نتیجه گیري:  

 گـل  شیرازي و آویشن نشان داد عصارهمطالعه حاضر      
 انسثري بـر روي کاندیـدا آلبیکـ   ؤمـ  ضدقارچی اثرات انار

هاي شـیمیایی پیچیـده در ایـن    داشتند که به دلیل ترکیب
ــائینی  ــت. ن ــان اس ــاران در گیاه ــال و همک  در 2011 س

 و شـیرازي  آویشـن  گیاهان اسانس دادند نشان ايمطالعه
قوي دارد کـه بـا    بسیار اسطوخودوس اثرات ضدکاندیدایی

 مطالعه مسـیو،  در )18(نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشت.
شده  تهیه( میکوزیس قارچ مقابل در آویشن ضدقارچی اثر
گـر اثـرات   نتایج نشـان  بررسی شد که )آلوده زنان واژن از

آزمایشـگاهی   مطالعـه  در )19(آویشن بـود.  ضدقارچی وسیع
 گیاهان روي سازي برروش رقیق بهکه  همکاران واُمران 
 آویشن شد مشابه مطالعه حاضر، انجام لیمو و پونه آویشن،

 نشـان  B آمفوتریپسـین در مقایسه با  خوبی ضدقارچی اثر
  گیـاه  کنار در آویشن ضدقارچی اثر یک مطالعه در )20(داد.

    نتیجـه و شـد   بررسـی  نساکاندیدا آلبیکـ  رزماري بر روي
در مطالعه ضـیاء   )21(.حاضر بود مشابه مطالعه آمده دستبه

 علیه خوبی بسیار ضدقارچی اثر آویشن و همکاران اسانس
 از توانسـت  کم نسبتاً مقادیر در ونس داشت اآلبیک کاندیدا

 )22(.کنـد  جلوگیري کشت محیط در نساآلبیک کاندیدا رشد
باکتریایی ، اثرات ضد2011زاده و همکاران در سال عبداهللا

هـاي  و ضدمیکروبی گل انـار را بـر روي میکروارگانیسـم   
و نشان دادند عصـاره گـل انـار    دهانی بررسی  زايبیماري

هاي دهانی داشت کـه  علیه عفونتایی خاصیت ضدباکتری
ــایج تحقیــق حاضــر هم ــا نت ــود. ســوب منصــوریان و  )17(ب

اثـرات ضـدقارچی عصـاره     2014همکاران نیـز در سـال   
نس را بررسی کردند و نشان پوست انار علیه کاندیدا آلبیکا

 داد عصـاره پوسـت انـار هماننـد مطالعـه حاضـر، اثــرات

 )23(نس داشت.البیکقارچی مؤثري علیه کاندیدا آضد 
ــرات مطالعــه هــاي ایــن از جملــه برتــري      بررســی اث
قارچی گیاهان آویشـن شـیرازي و گـل انـار بـر روي      ضد

هاي جـدا شـده از دهـان بیمـاران داراي     انسکاندیدا آلبیک
عـالوه بـر کاندیـداي     التهاب دهانی ناشی از دست دندان

گـل انـار    و آویشن شـیرازي  رسدمی نظر به د.استاندارد بو
 روي کاندیـدا  مناسـبی  ضـدقارچی  نسبت به نیستاتین اثـر 

 دارند. انسآلبیک
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