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خالصه
سابقه و هدف :کاندیدیازیس شایعترین عفونت قارچی است و اغلب با نیستاتین درمان می شود .با توجه به مشكل مقاومت دارویی و عوارض مربوط به این داروها ،مطالعه با
هدف بررسی خواص ضد قارچی چای سیاه و سبز بر کاندیدا آلبیكنس انجام گرفت.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی ابتدا عصاره متانولی و متیلن کلرایدی چای سبز و سیاه تهیه شد .عصاره متانولی با دوزهای  1 ،0 ،4 ،2و  56میلی گرم و عصاره متیلن
کلراید نیز با غلظت های  6/1 ،6/0 ،6/4 ،6/2و  5میلی گرم به ازای هر دیسک بكار برده شد و از روش انتشار دیسک و انددازه گیدری قطدر هالده عددم رشدد بدرای تعیدین
خاصیت ضد قارچی عصاره ها علیه کاندیداآلبیكنس استفاده گردید .نتایج  24و  41ساعت بعد مقایسه گردیدند.
یافتهها :عصاره متیلن کلرایدی هر دو چای تاثیر ضد قارچ بیشتری نسبت به عصاره متانولی بوجود آورد .حداکثر فعالیت ضد قارچ 24ساعت اول توسط غلظت  5میلی گرم بر
دیسک عصاره متیلن کلرایدی حاصل شد و در این غلظت با تشكیل هاله عدم رشد 96/57±4/4و 94/25±2/7میلی متر بترتیب برای عصاره متیلن کلرایدی چای سبز و
سیاه اثر ضد قارچ بیشتری نسبت به نیستاتین ( 26±5/60میلی متر) بوجود آمد (.)p<6/65
نتیجه گیری :نتایج مطالعه نشان داد که عصاره برگ های چای سبز و سیاه می توانند فعالیت ضد قارچ در مقابل کاندیداآلبیكنس بوجود آورند که این اثر وابسته به غلظت
بوده و در  24ساعت اول بیشتر از  41ساعت بعد ایجاد می گردد.
واژههای کلیدی :کاندیدا آلبیكنس ،چای سیاه ،چای سبز ،عصاره متانولی ،عصاره متیلن کلرایدی.

مقدمه
کاندیدیازیس مهمترین شكل عفونت های قارچی دهانی است که توسط 1

گیاهان از طریق تولید متابولیت های ثانویه زیادی نظیر آلكالوئیدها ،تانین ها،

گونه از قارچ کاندیدا ایجاد می شود ،ولی کاندیدا آلبیكنس شایعترین دلیل آن

گلیكوزیدها ،ساپونین ها ،فالونوئیدها و ترکیبات فنلی دارای اثرات فارماکولوژیک

است( .)5کاندیدا آلبیكانس قارچی است که سبب عفونت های فرصت طلب شدید

بوده و بعنوان منابع مهم ترکیبات ضد میكروبی و ضد قارچ عمل می کنند(5و.)4

در انسان می شود .کلونی های این قارچ در سطح غشاهای مخاطی دهان ،ناحیه

استفاده از ضد قارچ های صناعی بدلیل محدودیت دسترسی و نیز هزینه باال با

تناسلی و دستگاه گوارش ایجاد شده و بسته به نقص زمینه ای میزبان سبب طیفی

بروز مشكالتی همراه است .عالوه بر این ضد قارچهای صناعی بدلیل آلوده نمودن

از عفونت ها می شود .به دالیل مختلف ،در دو دهه اخیر عفونت های کاندیدایی

محیط و نیز سمیت ،برای حفاظت از مواد غذایی ذخیره ای قابل استفاده نیستند.

بطور چشمگیری افزایش یافته است( .)2عالوه بر این ،آلودگی بیوفیلمها به قارچها

بنابر این الزم است جایگزینهایی برای ضد قارچهای صناعی شناسایی و معرفی

یكی از مشكالت رایج بیمارانی است که دارای لوله ها و یا وسایل درمانی کمكی

گردند .در همین راستا مطالعات نشان میدهند عصارههای گیاهی دارای خواص

در داخل بدن هستند .کاندیداآلبیكانس شایعترین قارچ مسبب عفونت بیوفیلم ها

ضد قارچ و آنتی باکتریال می باشند .ضد قارچ های طبیعی عالوه بر اثرات سوء

است و حدود  %46از بیماران دارای کاتترهای داخل وریدی دچار آلودگی قارچی

کمتر بر محیط زیست و سالمت انسان ،می توانند جایگزین مناسبی برای اشكال

می شوند که نرخ مرگ و میر  %45را در پی دارد ( .)9مطالعات نشان داده اند که

مصنوعی داروهای ضد قارچ باشند( .)0بطور بالینی در مقایسه با ترکیبات آنتی

قارچ های تولید کننده مایكوتوکسین ها توسط برخی گیاهان مهار می شوند .این

باکتریال ،داروهای ضد قارچ کمتری در دسترس قرار دارند .در سالهای گذشته نیز

 این مقاله حاصل پایان نامه علیرضا قربانی دانشجوی دندانپزشكی و طرح تحقیقاتی به شماره  599147دانشگاه علوم پزشكی بابل می باشد
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مجله دانشگاه علوم پزشكی بابل ،دوره هجدهم /شماره /5اردیبهشت 5935
مقایسه اثر ضد قارچی عصاره متیلن کلرایدی ..؛ منوچهر اشرف پور و همكاران

بدلیل گسترش مشكالت ناشی از درمان های مستلزم سرکوب ایمنی مانند پیوند

کلراید ترکیب و به مدت  5دقیقه تكان داده شد .در پایان این مرحله دو فاز در

عضو ،کانسر و یا ایدز میزان بروز عفونت های قارچی افزایش یافته است که این

محلول تشكیل شد که فاز تحتانی حاوی ترکیبات حل شده در متیلن کلراید بود.

امر به همراه مقاومت در برابر آنتی بیوتیک ها و سمیت ناشی از درمان طوالنی

سپس با باز کردن شیر قیف جداکننده فاز تحتانی درون ظرف جداگانه ای ریخته

مدت با داروهای ضد قارچ ،مطالعه جهت غربالگری گیاهان سنتی برای شناسایی و

شد .در مورد باقیمانده محلول داخل قیف جداکننده نیز دو بار این مراحل تكرار

معرفی ترکیبات و داروهای ضد قارچ جدید را ضروری می سازد .چای مهمترین

گردید .در ادامه،

محلولهای بدست آمده با استفاده از سانتریفیوژ مدل

گیاه از جنس  Camelliaمی باشد که در سراسر جهان به عنوان دومین

 Clements 2000و با سرعت  9666دور در دقیقه به مدت  55دقیقه

نوشیدنی پرمصرف به حساب می آید( .)7مطالعات اخیر اثرات سودمند متعددی از

سانتریفیوژ گردیده و محلول شفاف بدست آمده برای رسیدن به عصاره خشک

قبیل کاهش کلسترول ،کاهش فشار خون ،خاصیت آنتی اکسیدانی ،اثرات ضد

متیلن کلرایدی در زیر هود بمدت  24ساعت خشک گردید ( .)59عصاره خشک

میكروبی و محافظت در برابر بیماری های قلبی عروقی و سرطان را برای چای

بدست آمده با استفاده از حالل متانول  %37با غلظت  56میلی گرم بر میلی لیتر

مطرح کردند ( .)1چای حاوی پلی فنلها ،کافئین ،فالونولها(کوئرستین ،کامفر و

حل گردید و برای انجام مطالعه محلول مزبور بترتیب با دوزهای ،6/0 ،6/4 ،6/2

روتین) ،تیانین و ترکیبات معطر می باشد(56و .)3پلی فنول ها به خصوص کاتچین

 6/1و  5میلی گرم به ازای هر دیسک بكار برده شد .به منظور مقایسه اثرات ضد

و فنولیک اسید بیشترین نقش را در سالمت انسان دارند.کاتچین چای به شكلهای

قارچی غلظت های مختلف عصاره های متانولی و متیلن کلراید از دوز  566واحد

- ،)EGC( -epigallocatechin ،)EGCG( -epigallocatechin gallate

نیستاتین به عنوان کنترل مثبت استفاده گردید .بررسی خواص ضد قارچی

 )EC( ،-epicatechin ،)ECG( epicatechin gallateیافت می شود (.)55

غلظتهای مختلف عصاره های چای سبز و سیاه بر روی سویه استاندارد قارچ

 ECGCو تیافالوین چای در غلظت های مختلف خاصیت ضد قارچی در برابر

کاندیدا آلبیكنس از روش انتشار دیسک استفاده گردید (.)54

چندین قارچ نشان داده اند .نتایج برخی مطالعات نشان داده اند که خاصیت ضد

برای این منظور ابتدا دیسک ها روی ظرف در بسته قرار داده شده و بمدت

قارچی کاتچین چای در برابر کاندیدا آلبیكنس بیشتر بصورت وابسته به  pHبروز

 55دقیقه در درجه حرارت  525درجه سانتی گراد اتوکالو شدند .سپس

می نماید .عالوه بر این  ECGC.باعث افزایش خاصیت ضد قارچی داروی

سوسپانسیونی از کاندیدا آلبیكنس در محیط کشت  BHIمایع تهیه گردید که

 amphoterecin-Bمیشود و مصرف توام  ECGCو داروی ضد قارچ

کدورت معادل  6/5مک فارلند ایجاد نمود .در ادامه با استفاده از یک سواپ

 fluconazoleباعث کاهش مقاومت قارچ کاندیدا آلبیكنس نسبت به

استریل از سوسپانسیون مربوطه در تماس با سطح پلیت محتوی محیط کشت

 fluconazoleمی شود( .)52دو نوع چای سبز و سیاه به دلیل تفاوت در روش

سابرودکستروزآگار گسترش داده شده و سپس دیسک ها در داخل پلیت ها قرار

فرآوری می توانند حاوی انواع متفاوتی از ترکیبات موثره باشند ،لذا مطالعه حاضر با

داده شد .از دیسک خالی و حالل متانول نیز به عنوان کنترل منفی استفاده گردید.

هدف مقایسه اثرات ضد قارچ عصارههای متانولی و متیلن کلرایدی چای سبز و

تمام پلیت ها در انكوباتور  97درجه سانتیگراد نگهداری و در زمان های  24و 41

سیاه در مقابل کاندیدا آلبیكانس انجام شده است.

ساعت بعد ،قطر هاله عدم رشد اطراف دیسک ها بعنوان شاخصی از فعالیت ضد
قارچی با استفاده از خط کش اندازه گیری گردید .تجزیه و تحلیل آماری داده ها
با استفاده از نرم افزار SPSS22صورت گرفت .از آزمونهای آنالیز واریانس

مواد و روشها
در این مطالعه تجربی از قارچ کاندیدا آلبیكنس گونه S.Ca-PTCC-

( )ANOVAیک طرفه و  tبرای مقایسه نتایج استفاده شد و  p<6/65مبنای
معنی داری در نظر گرفته شد.

 265Tکه از مرکز پژوهشهای علمی-صنعتی ایران تهیه شده است استفاده
گردید .چای سبز و چای سیاه در این مطالعه از نوع درجه یک و فاقد هرگونه
اسانس و یا افزودنی بوده اند و از مرکز تحقیقات علوم گیاهی هالل احمر سلمان

یافته ها

شهر خریداری گردید .برای بدست آوردن عصاره الكلی از روش خیساندن استفاده

نتایج مطالعه حاضر نشان داده اند که عصاره برگ های چای سبز و سیاه

شد به این صورت که چای سبز و سیاه به صورت جداگانه به مقدار  26grدر 266

فعالیت ضد قارچ قابل قبولی در مقابل کاندیداآلبیكنس بوجود می آورد .شكل 5

 mlمیلی لیتر متانول  %37به مدت  41ساعت غوطه ور شدند .سپس با جدا کردن

نمودار ( )Aو تصویر ( )Bمربوط به مقایسه تاثیر ضد قارچی غلظت های مختلف

تفاله ها ،محلول بدست آمده از کاغذ صافی عبور داده شدند و در مرحله بعد در زیر

عصاره متیلن کلراید چاه سیاه و چای سبز را علیه قارچ کاندیدا آلبیكنس را در دوز

هود خشک شد تا عصاره خشک الكلی چای سیاه و سبز بدست آید .از عصاره

های  6/1 ،6/0 ،6/4 ،6/2و  5میلی گرم بر دیسک و بر اساس قطر هاله عدم رشد

خشک بدست آمده توسط حالل متانول  %37محلول  566میلی گرم بر میلی لیتر

 24ساعت اول و در روش رقیق سازی مكرر نشان می دهد .عصاره متیلن

تهیه شد .سپس محلول حاصل در دوزهای  ،1 ،0 ،4 ،2و  56میلی گرم به ازای

کلرایدی برگ هر دو چای سبز و سیاه در همه غلظتها تاثیر ضد قارچ قابل

هر دیسک جهت بررسی فعالیت ضد قارچی مورد استفاده قرار گرفت .به طور

مقایسه ای با دوز  566واحدی نیستاتین بر علیه کاندیدا آلبیكنس ایجاد نموده

مشابه برای تهیه عصاره متیلن کلراید چای سبز و سیاه ابتدا مقدار 26گرم از

است (شكل  .)5در حداقل دوز دو عصاره ( 6/2میلی گرم) نیز تاثیر ضد قارچ قابل

نمونهها در  566میلی لیتر آب مقطر به مدت  26دقیقه به آرامی جوشانده شد.

توجه بوده است ولی در مقایسه با نیستاتین معنی دار نبوده است ( ،)p<6/65با

سپس پس از سرد شدن از کاغذ صافی عبور داده شد .محلول بدست آمده از چای

افزایش غلظت هر دو عصاره ،فعالیت ضد قارچ بصورت وابسته به دوز افزایش

سیاه و سبز به صورت جداگانه درون قیف جداکننده با مقدار  76میلی لیتر متیلن

یافته است که این تاثیر برای دوزهای  6/1و  5میلی گرم()p<6/665 ،p<6/65
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چای سبز و  6/1 ،6/0و  5میلی گرم ( )p<6/665سیاه در مقایسه با نیستاتین

نیستاتین نشان نداده اند و همانطور که در شكل دیده می شود با افزایش غلظت

معنی دار بوده است .حداکثر فعالیت ضد قارچی عصاره های متیلن کلرایدی چای

عصاره متانولی چای سبز میانگین قطر هاله عدم رشد تغییر معنی داری نشان نداد.

سبز و سیاه نیز در دوز  5میلی گرم به ازای هر دیسک بدست آمده است و در این

تقریبا در همه غلظتها ،عصاره متانولی چای سیاه نسبت به چای سبز توانست تاثیر

غلظت با هاله عدم رشد 96/57±4/4و 94/25±2/7میلی متر بترتیب برای عصاره

ضد قارچ بیشتری بر کاندیدا آلبیكنس بوجود آورد .عصاره متانولی چای سیاه در

متیلن کلرایدی چای سبز و سیاه ،خاصیت ضد قارچ بیشتری نسبت به نیستاتین

غلظتهای  1و بویژه  56میلیگرم بر دیسک تاثیر ضد قارچ بهتری بوجود آورد.

( 26±5/60میلی متر) بوجود آمد .اگر چه در همه غلظتهای مورد مطالعه ،چای

عصاره متانولی چای سیاه در این غلظتها بترتیب با تشكیل هاله عدم رشد

سیاه تاثیر ضد قارچ بیشتری ایجاد نموده است ولی این تاثیر معنی دار نبوده است

 24/17±2/61و  27/95±5/60میلیمتر خاصیت ضد قارچ معنی داری نسبت به

و فقط در غلظت  5میلی گرم تفاوت معنی داری بدست آمد ( .)p<6/65الزم به

نیستاتین پدید آورد (( )p<6/665شكل  .)2ولی نتایج حاصله برای غلظت های ،2

ذکر است که در نمونه بالنک یا شاهد منفی هیچگونه هاله عدم رشد تشكیل

 4و  0میلی گرم نسبت به نیستاتین معنی دار نبود که این امر نیز معرف ایجاد

نشده است .بنابراین از مقایسه تاثیر ضد قارچ غلظت های مختلف عصاره ها با

فعالیت ضد قارچ قابل قبول و نیز قابل مقایسه عصاره متانولی چای سیاه می باشد.

نمونه شاهد منفی یا بالنک صرف نظر شده است .شكل  2نمودار ( )Aو تصویر

در مقایسه نتایج مربوط به عصاره متانولی چای سبز و سیاه نیز شكل  2نشان می

( )Bنتایج تاثیر ضد قارچ عصاره متانولی چای سبز و سیاه را در غلظت های ،4 ،2

دهد که میانگین قطر هاله عدم رشد این دو عصاره برای غلظتهای  2و  4میلی

 1 ،0و  56میلی گرم به ازای هر دیسک و دوز  566واحدی نیستاتین را بر قارچ

گرم معنی دار نبود ولی غلظتهای  1 ،0و  56میلی گرم بر دیسک عصاره متانولی

کاندیدا آلبیكنس را در  24ساعت نخست نشان می دهد .در همه غلظت ها ،هر دو

چای سیاه بترتیب با ایجاد هاله های ممانعت کننده با قطرهای ،29/51±9/5

عصاره دارای اثرات ضد قارچ بوده اند .تاثیر ضد قارچ دوزهای مختلف عصاره

 24/17± 2/59و  27/95±2/61فعالیت ضد قارچی قابل مالخظه ای نسبت به

متانولی چای سبز مشابه نیستاتین  566واحدی بود و تفاوت آماری معنی داری با

عصاره متانولی چای سبز ایجاد نموده است (.)p<6/665

شكل .5نمودار ( )Aو تصویر ( )Bمیانگین قطر هاله عدم رشد حاصل از غلظت های مختلف عصاره متیلن کلرایدی برگ چای سبز و سیاه بر علیه قارچ کاندیدا آلبیكنس در زمان  24ساعت از تاثیر دادن عصاره .مقادیر
نمودارمیانگین ±انحراف معیار هستند .تعداد آزمایش برای هر غلظت  7بوده است .دوز  566واحد نیستاتین بعنوان کنترل مثبت در نظر گرفته شده است *.معنی داری مقایسه عصاره چای و نیستاتین و  #نیز وضعیت معنی
داری مقایسه عصاره چای سبز و سیاه را نشان می دهد ** .و  ##معنی داری در سطح  p<6/65و *** نیز معنی داری در سطح  p<6/665را نشان می دهد a .و  cبترتیب دوز 5میلی گرم بر دیسک چای سیاه و سبز،
 bدیسک حاوی نیستاتین  566واحدی

شكل .2نمودار ( )Aو تصویر ( )Bمیانگین قطر هاله عد م رشد حاصل از غلظت های مختلف عصاره متانولی برگ چای سبز و سیاه بر علیه قارچ کاندیدا آلبیكنس در زمان  24ساعت از تاثیر دادن عصاره .مقادیر
میانگین±انحراف معیار هستند .دوز  566واحد نیستاتین بعنوان کنترل مثبت در نظر گرفته شده است * .معنی داری مقایسه عصاره چای و نیستاتین و  #نیز وضعیت معنی داری مقایسه عصاره چای سبز و سیاه را نشان می
دهد *** .و  ###معنی داری در سطح  p<0.001را نشان می دهد c،b ،a.و  dدیسک حاوی غلظت های بترتیب  1 ،0 ،4و  56میلی گرم عصاره متانولی چای سیاه و  g ،f ،eو  kدیسک حاوی غلظت های بترتیب
 1 ،0 ،4و  56میلی گرم عصاره متانولی چای سبز را نشان می دهند.
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نتایج بدست آمده از تعیین اثرات ضد قارچی  41ساعت بعد ،عصاره متیلن

قارچ عصاره متانولی چای سیاه وابستگی به غلظت نشان می دهد .میانگین قطر

کلرایدی چای سبز و سیاه در غلظتهای  6/1 ،6/0 ،6/4 ،6/2و  5میلی گرم بر

هاله ممانعت از رشد عصاره متانولی چای سیاه در غلظت  4میلی گرم معادل

دیسک در مقابل کاندیدا آلبیكنس در شكل  9نشان داده شده است .میانگین قطر

 52/5±5/1میلی متر بود که با افزایش غلظت عصاره به  56میلی گرم به

ناحیه مهار حاصل از دوز  566واحدی نیستاتین بعنوان کنترل مثبت در زمان 41

 53/25±2/5میلی متررسید که در مقایسه با دوز  4میلی گرم ( )p<6/665و

ساعت بعد  54/52±6/19میلی متر بوده است .قطر ناحیه مهار غلظت  6/2و 6/4

همچنین نیستاتین  566واحدی ( )p<6/665معنی دار بوده است .اگر چه عصاره

میلی گرم عصاره متیلن کلرایدی هر دو نوع چای ناچیز ولی در دوزهای 6/1 ،6/0

متانولی چای سبز در چهار غلظت  1 ،0 ،4و  56میلی گرم توانست خاصیت ضد

و  5میلی گرم عصاره هر دو نوع چای توانستند تاثیر ضد قارچ زیادی بوجود آورند.

قارچ قابل مالحظه ای پدید آورد ولی با افزایش غلظت عصاره تفاوت آماری معنی

در این غلظت ها تفاوت معنی داری میان خاصیت ضد قارچ عصاره متیلن کلرایدی

داری در فعالیت ضد قارچ عصاره حاصل نشده است .در همه غلظتها عصاره

چای سبز و سیاه با نیستاتین  566واحدی وجود نداشت ( .)p>6/65از نظر مقایسه

متانولی چای سبز کمتر از نیستاتین  566واحدی خاصیت ضد قارچ ایجاد نموده

ویژگی ضد قارچ عصاره متیلن کلرایدی چای سبز و سیاه در زمان  41ساعت بعد

است .از نظر مقایسه ویژگی ضد قارچ عصاره متانولی چای سبز و سیاه در زمان

از تاثیر دادن عصاره نیز در سه غلظت  6/1 ،6/0و  5میلی گرم بر دیسک میانگین

 41ساعت نیز شكل  4نشان می دهد که هر چند غلظت  4میلی گرم دو عصاره

قطر هاله عدم رشد تشكیل شده برای دو عصاره مشابه بوده و تفاوت آماری معنی

با ایجاد هاله ممانعت از رشد مشابه ،فعالیت ضد قارچ یكسانی ایجاد نموده اند ولی

داری نشان نداده اند (شكل  .)9شكل  4نمودار ( )Aو تصویر ( )Bنشانگر نتایج

در دوز های  1 ،0و  56میلی گرم تاثیر ضد قارچ عصاره متانولی چای سیاه بیشتر

حاصل از تاثیر عصاره متانولی چای سبز و سیاه در غلظتهای  1 ،0 ،4 ،2و 56

از چای سبز بوده است .قطر متوسط ناحیه مهار حاصل از عصاره متانولی چای

میلی گرم بر دیسک در برابر قارچ کاندیدا آلبیكنس در زمان  41ساعت بعد می

سیاه در سه غلظت  1 ،0و  56میلی گرم بترتیب  57/42±2/67 ،54/25±5/3و

باشد .عصاره متانولی هر دو نوع چای سبز و سیاه در غلظت  2میلی گرم با ایجاد

 53/25±2/5میلی متر بوده است که در مقایسه با غلظتهای مشابهی از عصاره

هاله عدم رشد ناچیز (نزدیک صفر میلی متر) فاقد خاصیت ضد قارچی بود ولیكن

متانولی چای سبز با میانگین هاله بترتیب 56/25±6/7 ،)p<6/665( 3/15±5/60

در سایر دوزها اثرات ضد قارچی قابل مالحظه ای بوجود آورده اند .خاصیت ضد

( )p<6/665و  )p<6/665( 55/42±2/5تفاوت معنی داری نشان داده است.

شكل .9نمودار ( )Aو تصویر ( )Bمیانگین قطر هاله عدم رشد حاصل از غلظت های مختلف عصاره متیلن کلرایدی برگ چای سبز و سیاه بر علیه قارچ کاندیدا آلبیكنس در زمان  41ساعت از تاثیر دادن عصاره .مقادیر
مینگین±انحراف معیار هستند .تعداد آزمایش برای هر غلظت  7بوده است .دوز  566واحد نیستاتین بعنوان کنترل مثبت در نظر گرفته شده است 6/4 a.میلی گرم چای سیاه 6/4=b ،میلی گرم چای سبز 5 =c ،میلی گرم
چای سیاه 5 =d ،میلی گرم چای سبز =e ،نیستاتین  566واحدی=f ،دیسک حاوی حالل=g ،دیسک خالی

شكل  .4نمودار ( )Aو تصویر ( )Bمیانگین قطر هاله عدم رشد حاصل از غلظت های مختلف عصاره متانولی چای سبز و سیاه بر علیه قارچ کاندیدا آلبیكنس در زمان  41ساعت بعد .مقادیر میانگین ±انحراف معیار هستند.
تعداد آزمایش برای هر غلظت  7بوده است * .معنی داری مقایسه عصاره چای و نیستاتین و  #وضعیت معنی داری مقایسه عصاره چای سبز و سیاه را نشان می دهد *** .و  ###معنی داری در سطح  p<0.001را
نشان می دهد c ،b ، a .و  dبترتیب دیسكهای حاوی  1 ،0 ، 4و  56میلی گرم عصاره متانولی چای سیاه g ،f ،e ،و  kبترتیب دیسک های حاوی  1 ،0 ،4و  56میلی گرم عصاره متانولی چای سبز

بحث و نتیجه گیری

عصاره های متیلن کلرایدی و متانولی چای سبز و سیاه تقریبا در همه غلظتها
در  24ساعت نخست ت وانست تاثیر ضد قارچی قابل قبولی در مقایسه با نیستاتین
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J Babol Univ Med Sci; 18(5); May 2016
Comparison of Antifungal Effects of the Methylene…;M. Ashrafpour, et al

بوجود آورد که این نتایج معرف اهمیت این نوشیدنی در پیشگیری و احتماال درمان

ویبریون کلره معرفی شده است( .)22بطور مشابه در مطالعه ما نیز یافته ها نشان

آلودگی های قارچی م ی باشد ولی بطور کلی با مقایسه یافته های دو نوع عصاره

می دهند که چای سیاه نسبت به چای سبز تاثیر مهاری بیشتری بر رشد قارچ

می توان نتیجه گیری نمود که عصاره متیلن کلرایدی هر دو نوع چای علیرغم

کاندیدا آلبیكنس ایجاد می نماید که شاید بتوان این تاثیر مهاری بیشتر چای سیاه

اینكه در غلظتی معادل  % 56غلظت عصاره متانولی مورد استفاده قرار گرفت،

را به وجود مقادیر بیشتری از کافئین در آن نسبت داد .مقدار کافئین چای سیاه دو

موثرتر بوده است و حداکثر اثرات ضد قارچی عصاره متیلن کلرایدی چای سیاه نیز

تا سه برابر چای سبز گزارش شده است .کافئین جزء مهمی از چای سیاه و سبز

با غلظت  5میلی گرم به ازای هر دیسک آن حاصل شده است که این یافته به

است که می تواند با ایجاد اثرات مهاری و ضد میكروبی چای مرتبط باشد

اهمیت تاثیر غلظت عصاره در ایجاد اثرات ضد قارچی آن داللت می نماید .بر

(29و .)56مشخص شده است که کافئین اثرات خود را از طریق مهار آنزیم های

مبنای نتایج بدست آمده می توان چنین استدالل نمود که برگ هر دو نوع چای

مورد نیاز سنتز  DNAبوجود میآورد ( .)24اینكه در مطالعه ما چای سیاه توانست

سبز و سیاه دارای مواد موثره ای است که قادرند از رشد کاندیدا آلبیكنس

بعنوان ضد قارچ قویتری عمل نماید شاید به این دلیل باشد که مواد موثره ای که

جلوگیری نمای ند ولی احتماال مقدار مواد موثره چای سبز و سیاه به روش پردازش

در عصاره چای سبز وجود دارند به لحاظ شیمیایی ناپایدار هستند .بنابراین ممكن

و فرآوری برگ چای بستگی دارد ،به عالوه نوع حاللی که برای عصاره گیری

است در شرایط آزمایشگاه بخشی از فعالیت ضد قارچی این چای از بین رفته باشد.

مورد استفاده قرار می گیرد نیز در استخراج مواد موثره حائز اهمیت زیادی است.

چای سبز حاوی کاتچین و پلی فنول های زیادی است که قادرند اثرات ضد

در این راستا یافته ها نشان می دهند که کیفیت عصاره های طبیعی و اثربخشی

میكروبی پدید آورن د ولی این ترکیبات شدیدا نسبت به اکسیداسیون آسیب پذیر

آنها نه تنها به مدت ذخیره سازی و نگهداری آنها بلكه به محیط و نوع حالل مورد

هستند( .)25البته چای سبز در طی روند فرآوری تخمیر نمی شوند که این امر می

استفاده نیز بستگی دارد (.)50

تواند به حفظ آنزیم های آن کمک نماید در حالیكه چای سیاه قبل از خشک شدن

بر اساس نتایج بدست آمده بنظر میرسد که حالل متیلن کلراید در استخراج

دستخوش روند تخمیر می شوند که می تواند برخی از ترکیبات فعال چای سیاه را

مواد موثره ضد قارچ چای کارایی بهتری نشان می دهد .مطابق مطالعات

تخریب نماید(20و . )26بنابراین انتظار می رود که چای سیاه بخش بیشتری از مواد

غربالگری فیتوشیمیایی طیفی از ترکیبات شامل آلكالوئیدها ،ساپونین ها ،تانین ها،

فعال خود را در طی فرآوری از دست بدهد و در نتیجه در مقایسه با چای سبز

کاتچین و پلی فنول ها در برگ چای وجود دارند( )57که برای تمامی این

خاصیت ضد قارچ کمتری بروز دهد .اینكه در مطالعه حاضر چای سبز خاصیت ضد

ترکیبات ،خواص ضد میكروبی مطرح شده است .عالوه بر این کاتچین اپی گالو

قارچ کمتری نشان داد شاید بدلیل حاللیت کمتر آن بهنگام تهیه محلول برای

کاتچین گالیت ( )EGCGموجود در چای نیز می تواند فعالیت ضد میكروبی

بدست اوردن غلظتهای مختلف آن باشد چرا که در حالل مطالعه نیز این اشكال

بوجود آورد ( .)51یافته های مطالعه ما نیز ایجاد اثرات ضد قارچ چای سبز و سیاه

در حل نمودن عصاره چای سبز بخوبی مشهود بود.

را تایید می نماید .عالوه بر مواد موثره ذکر شده ،هر دو نوع چای سبز و سیاه

مقایسه یافته های  24و  41ساعت بعد از تاثیر دو نوع عصاره چای سبز و

حاوی مقادیر باالیی از کاتچین ها ( )catchinsو همچنین تیفالوینها

سیاه نیز نشان می دهند که اثرات ضد قارچ حاصله برای هر دو نوع عصاره هر دو

( )theaflavinsمی باشد که این ترکیبات نیز اثرات بیواکتیو تجمعی و هم افزا

نوع چای با گذشت زمان کاهش می یابد که این امر ممكن است معرف ناپایداری

بوجود می آورند( .)53ممكن است متیلن کلراید بتواند مقادیر بیشتر و نیز احتماال

و یا کوتاه اثر بودن ترکیبات موثره آنها بوده باشد .احتماال بدلیل ناپایداری

انواع بیشتری از مواد موثره برگ چای را خارج نماید و از این طریق بواسطه تاثیر

شیمیایی ترکیبات در طی زمان و یا در شرایط ازمایشگاه بخشی از اثرات

جمعی این مواد فعالیت ضد قارچی قویتری حاصل شده است .عصاره متانولی

فارماکولوژیک ضد قارچ آن نیز از بین رفته است .البته این موضوع ممكن است با

چای سبز در همه غلظت ها دارای خاصیت مهارکنندگی مشابهی بر کاندیدا

نیمه عمر کوتاه ترکیبات مزبور نیز مرتبط باشد .از طرفی در انسان بویژه افرادی

آلبیكنس بوده است در حالیكه عصاره متیلن کلرایدی چای سبز ویژگی ضد قارچ

که برای دریافت خدمات دندانپزشكی مراجعه می کنند آلودگی به قارچ کاندیدا

وابسته به غلظت نشان داد .ممكن است بتوان نتیجه گرفت که با حالل متیلن

آلبیكنس رایج است که این امر می تواند مشكالت متعددی را برای افراد مبتال

کلراید احتماال بدلیل تفاوت در قطبیت ،مقدار و انواع بیشتری از مواد ضد قارچ از

بوجود آورد .لذا عالوه بر رعایت تمهیدات و اصول بهداشتی مربوط به جلوگیری از

برگ چای سبز بیرون کشیده می شود .از نظر مقایسه اثرات ضد میكروبی و ضد

آلودگی در حین پروتكل های دندانپزشكی می توان با استفاده از شیوه های موثرتر

قارچی عصاره های چای سبز و چای سیاه نتایج ضد و نقیضی تاکنون گزارش

استخراج مواد ضد قارچ طبیعی و نیز با استفاده از حاللهای مناسب محلولهای ضد

شده اند .برخی مطالعات بر تاثیر ضد قارچ بیشتر چای سبز تاکید می نمایند ولی در

قارچ مناسبی تهیه نمود که به پیشگیری و کنترل و نیز احتماال درمان

مقابل برخی دیگر از مطالعات فعالیت ضد میكروبی بیشتری برای چای سیاه

کاندیدیازیس کمک نمایند.

گزارش نموده اند .یافته های یک مطالعه نشان می دهد که محلول آبی چای سبز
در مقایسه با چای سیاه تاثیر مهاری بیشتری بر استافیلوکوک طالیی مقاوم به

تقدیر و تشكر

متی سیلین بوجود آورد ( )26ولی در مقابل مطالعات دیگر نشان داده اند که عصاره

بدینوسیله از حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشكی

چای سیاه نسبت به چای سبز تاثیر ضد میكروبی بیشتری بر باکتریهای روده ای

بابل و کلیه همكارانی که در انجام پروژه مزبور ما را یاری کرده اند ،تقدیر و تشكر

انسان ایجاد می نماید( .)25در مطالعه ای دیگر نیز چای سیاه به عنوان یک عامل

می گردد.

مفید و موثر جهت مقابله با باکتریهای روده ای پاتوژن مانند سالمونال تیفی و
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Background: Candidiasis is the most common fungal infection. Nystatin is
often used to treating of candidiasis that creates the problem of drug resistance and side effects. Study was performed
to determine the antifungal properties of black and green tea extracts against Candida albicans.
METHODS: To do this basic study, at first methylene chloride and methanolic extracts of green and black tea were
prepared. Disk diffusion method and measuring the diameter of inhibition zone was used to determine anti-fungal
extracts against Candida albicans. The methanolic extract at doses of 2, 4, 6, 8 and 10 mg and methylene chloride
extracts with concentrations of 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and 1 mg per disk were used and the results compared in 24 and 48
hours.
FINDINGS: Methylene chloride extracts of both type of tea create antifungal activity more than methanol extracts.
The maximum antifungal activity 24 hours by a concentration of 1 mg hard methylene chloride extract was obtained
and in this concentration with formation of zone inhibition 30.57±4.4 and 34.25±2.7 mm, respectively, for the
methylene chloride extract of green tea and black more antifungal effect compared to Nystatin (20±1.06 mm) was
established (p<0.01).
CONCLUSION: The results have shown that green and black tea leaf extract can create antifungal activity effects
against Candida albicans as dose -dependent manner and is more effective in the first 24 hours than the 48 hours.
KEY WORDS: Candida Albicans, Black tea, Green tea, Methanolic extract, methylene chloride extract.
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