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ن با نیستاتین در محیط آزمایشگاهمقایسه اثر ضدقارچی گیاه شیرین بیا

2مهسا پورزمانیدکتر -1فاطمه اربابی کالتیدکتر 

،هاي غیرواگیرو عضو مرکز تحقیقات ژنتیک در بیماريدانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دانشکده دندانپزشکی،هاي دهانبیماريآموزشیگروهاستادیار -1
ایرانزهدان،

ایرانکرمان،،رفسنجاندانشگاه علوم پزشکی ، دانشکده دندانپزشکی،هاي دهانبیماريآموزشیگروهاستادیار -2

Comparison the antifungal effect of licorice and nystatin, invitro study
Fateme Arbabi-Kalati1†, Mahsa Porzamani2

1†- Assistant Professor, Department of Oral Medicine, Genetics of Non Communicable Disease Research Center,
Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran (farbabi@razi.tums.ac.ir)
2- Assistant Professor, Department of Oral Medicine, School of Dentistry, Rafsanjan University of Medical
Sciences, Kerman, Iran

Background and Aims: Candida Albicance is one of the most common oral opportunistic infection. Antifungal
drugs have several side effects as well as bad taste. Licorice is one of the oldest drugs in Iranian traditional
medicine. It has antibacterial and antiviral effects; however, there are a few studies about its antifungal. Therefore,
this study was designed for in vitro evaluation of the antifungal effect of licorice.
Materials and Methods: Candida Albiance (TIMM 2640) was cultured. After licorice extract was prepared, its
antifungal effect was compared with that of nystatin using agar diffusion method.
Results: Diameter of inhabitation zone was 32.60±0.84 mm in nystatin group and almost zero in licorice groups.
There was statistically significant difference between nystatine and licorice extract (P=0.002).
Conclusion: Based on the result of this in vitro study, licorice extract did not show any antifungal effect.

Key Words: Licorice; Candida Albicance; Antifungal drugs
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چکیده
شیرین بیان .داروهاي ضدقارچ موجود عوارض متعدد و طعم نامطلوب دارد.باشدمیترین عفونت فرصت طلب حفره دهان کاندیدا آلبیکنس شایع:و هدفزمینه

قارچی مطالعات درباره اثرات ضدباکتریال شناخته شده دارد اما رد استفاده در طب سنتی ایران است که اثرات ضد ویروسی و ضدترین داروهاي مویکی از قدیمی
.قارچی گیاه شیرین بیان طراحی شدآن محدود است، بنابراین مطالعه حاضر جهت بررسی آزمایشگاهی اثرات ضد

TIMMشمارهکاندیدا آلبیکنس در این مطالعه:بررسیروش  گیري، شیرین بیان با غلظت مناسب در محیط مناسب کشت داده شد و پس از عصاره2640
.انجام شدANOVAها از آنالیز بررسی یافته.ارزیابی شداین گیاه در مقایسه با نیستاتین قارچیوسیله روش انتشار دیسک کاغذي فعالیت ضده هیه شد و بت

قارچ گیاه اثرات ضدودبوو در گروه شیرین بیان نزدیک صفر مترمیلی6/32±84/0هاله عدم رشد در گروه نیستاتینمطالعه حاضر نشان داد که:هایافته
.)P=002/0(بوددر مقایسه با نیستاتین بسیار کمتر بیانشیرین
.باشدمیقارچی در محیط آزمایشگاه فاقد اثرات ضدبیان براساس نتایج این مطالعه گیاه شیرین :گیرينتیجه

قارچضدداروهاي؛ کاندیدا آلبیکنس؛شیرین بیان:هاکلید واژه
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مقدمه
ي هایک قارچ دو شکلی است که سبب بیماريآلبیکنسکاندیدا 

عوامل ترین شود و یکی از مهممیمنتشر و موضعی در افراد مختلف 
. )1(باشدمیدر بیماران دچار ضعف سیستم ایمنی هاناتوانیایجاد 

ناشی ازاستوماتیت ی مانند یهايچنین در افراد سالم سبب بیمارهم
مانی در ترین اقدامات درآن از جمله رایجدرمان که گردد میدنچر

قارچ ي منتشرهااست، همچنین عفونتهاي دهانحیطه کار بیماري
ایمنی توسط داروهایی در افراد دچار ضعف سیستم کاندیدا آلبیکنس

مقاومت دارویی و شوند که میدرمان هاو آزولBسینمانند آمفوتریپ
ي ها، از طرفی عفونتنهاستشکل آمترین این داروها مهمسمیت 

. گردد که طعم بسیار نامطلوبی داردمیموضعی با نیستاتین درمان 
و داشتن طعم مطلوب و ترکیبات با حداقل اثرات جانبی بنابراین کاربرد

به نظرت ناشی از قارچ کاندیدا منطقیقابل قبول در درمان ضایعا
.)2(رسدمی

ترین داروهاي مورد استفاده در طب مییکی از قدیشیرین بیان 
هاي گوناگونی از زخم معده تا هپاتیت سنتی ایران است و در بیماري
اثرات آنتی باکتریال مختلفی مطالعات . مورد استفاده قرار گرفته است

را مورد بررسی قرار داده است، مشخص شده است که عصاره دارواین 
. )3(روي تکثیر ویروس هرپس داردین گیاه اثر مهارکنندگی به ا

در آن بر روي مهار رشد هلیکوباکتر پیلوري عصاره آبی همچنین اثر 
چندین ،)4(ورد شده استآبربیوتیکمعادل آنتیمحیط آزمایشگاه 

.مطالعه اثر ضدقارچی گیاه شیرین بیان را مورد بررسی قرار داده است
Utsunomiyaد دناي نشان دادر مطالعه2000کاران در سال همو

سبب افزایش ،دوزوابسته به اثر با یکاستفاده از ترکیبات شیرین بیان 
منتشر کاندیدا ي دچار ضعف ایمنی در مقابل عفونت هامیزان بقا موش
).5(ست آلبیکنس شده ا 

Lee این دارو در محیطندنشان داد2009در سال و همکاران
in vitroرا در هاتواند مقاومت موشمیاقد اثر ضد قارچی است اما ف

در و همکاران Pellati، از طرفی )1(مقابل عفونت کاندیدا افزایش دهد
آزمایش بر اثر یکی از ترکیبات شیرین بیان را در محیط2009سال 

ندنشان دادوندروي چهار کاندیداي جدا شده از ناحیه واژن بررسی کرد
، با توجه به )6(تواند رشد کاندیدا را مهار کندمیکه این ترکیب

ه حاضر جهت عمطال،مطالعات محدود و نتایج متفاوت در این زمینه

.بررسی آزمایشگاهی اثرات ضد قارچ گیاه شیرین بیان طراحی شد

روش بررسی
سوش استاندارد کاندیدا تحلیلی،- در این مطالعه توصیفی

TIMMآلبیکانس شماره SDAمحیط در2640

)Sabouaurd dextrose Agarکشت داده شد) حاوي کلرامفنیکل .
گیاه شیرین بیان ،ي سنتیهااز مطالعه مقاالت و بازنگري روي دادهبعد

.شماري ازخود نشان داده بود انتخاب شدکه اثرات دارویی بی
لیتر متانول خالص حل شد میلی100گرم پودر شیرین بیان در 30

سپس . گذاشته شد) هم زن(ساعت روي شیکر 48مدت و محلول به 
گذرانده شد1شماره Whatmanعصاره از کاغذ فیلتراسیون 

(Whatman). وزن عصاره پس از فیلتراسیون درrange

انکوباتوردر مرحله بعد محلول فیلتراسیون در.گرم بود01/0±98/29
mg/ml5/2تهیه غلظت ساعت براي48به مدت گراد درجه سانتی37
.)7(گذاشته شد5/1تا

بسته و دیسک خالی را داخل بشر ریخته و درب آن را40سپس
دیسک 10در شرایط استریل،. دوسیله اتوکالو استریل شه بعد از آن ب

وmg/ml5/2اي حاوي عصاره گیاهی شیرین بیاندر محفظه شیشه
هی شیرین بیان اي حاوي عصاره گیادیسک در محفظه شیشه10

mg/ml5/1دیسک هم 10اًضمن. قرار داده و روي آن پوشیده شد
دیسک به عنوان بالنک درنظر گرفته 10و داخل متانول گذاشته شد

ي اشباع شده در شرایط استریل به هاساعت دیسک1بعد از . شده است
به مدتگراد درجه سانتی40وسیله انبر برداشته شده و در آنکوباتور 

.دقیقه خشک می شد20
دیسک کاغذي استاندارد که به وسیله در این آزمایش، روش انتشار

Bauerقارچی ارائه شده براي ارزیابی فعالیت ضد)7(و همکاران
بدین صورت که ابتدا سوسپانسیونی از کاندیدا در سرم . استفاده شد

کنیم به نحوي که کدورت حاصله معادلمیفیزیولوژي استریل تهیه 
مک فارلند شود و سپس با استفاده از یک سواپ استریل از 5/0لوله 

سوسپانسیون مربوطه برداشته و در تماس سطح یک پلیت محتوي 
، دیسک عصاره سپس داخل هر پلیتمحیط سابورد گسترش داده و

واحدي به عنوان کنترل مثبت 100یک دیسک نیستاتین شیرین بیان
الی به عنوان کنترل منفی و یک دیسک متانول و یک دیسک خ

www.SID.ir
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متر میلی24از لبه پلیت و متر میلی15به فاصله هادیسک. استفاده شد
درجه 37ردر آنکوباتوهاتمام پلیت. از مرکز دیسک بعدي گذاشته شد

هیچ هاله عدم رشدي . ساعت قرار داده شد24به مدت گراد سانتی
بار 10اه این تست اطراف دیسک کنترل منفی دیده نشد و براي این گی

انجام شد و منطقه مهار تست گیاهی علیه کاندیدا با نیستاتین به وسیله 
.مقایسه شدANOVAآنالیز 

هایافته
قطر هاله عدم رشد هر دیسک به وسیله کولیس ساعت،24بعد از 

یک رابطه مستقیم بین قطر هاله عدم رشد و فعالیت . گیري شداندازه
هیچ هاله عدم رشدي اطراف . وجود داشتضد قارچی عصاره گیاهی

دیسک بالنک و دیسک متانول که به عنوان کنترل منفی وجود داشت 
. را نشان داددیسک نیستاتین بیشترین قطر هاله عدم رشد. دیده نشد

بود متر میلی6/32±843/0میانگین هاله عدم رشد نیستاتین معادل 
بیان ناچیز و در حد صفر بودولی هاله عدم رشد اطراف شیرین

).1شکل (

هاي حاوي نیستاتین و قطر هاله عدم رشد در اطراف دیسک- 1شکل 
شیرین بیان

مربوط به مقایسه میانگین هاله عدم رشد ANOVAبا انجام 
داري در متوسط مربوط به هاله شیرین بیان و نیستاتین تفاوت معنی

.)1جدول ) ( P=002/0(ن بیان دیده شدعدم رشد نیستاتین و شیری
بین دوزهاي متفاوت نشان دادMann-Whitney Uانجام آزمون 

شت اري وجود ندادو هاله عدم رشد آنها تفاوت معنیشیرین بیان
)7/0=P(.

گیريبحث و نتیجه
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که عصاره شیرین بیان در محیط 

.باشدمیرچی آزمایشگاه فاقد اثرات ضدقا
Utsunomiya اثر ضد قارچی 2000در سال ) 5(و همکاران

را بر روي قارچ کاندیدا ) ماده موثره گیاه شیرین بیان(گلیسریزین 
هاي مبتال به ضعف سیستم موشآنها. ندآلبیکنس مورد بررسی قرار داد

و هایمنی و آلوده به قارچ را توسط گلیسریزین مورد بررسی قرار داد
ها در مقایسه با گروه کنترل مثبت که با میزان بقا موشنده کردمشاهد

مایکونازول درمان شده بودند بیشتر بود، همچنین اثر گلیسریزین را در 
ندو نشان دادهمحیط کشت بر روي قارچ کاندیدا البیکنس بررسی کرد

باشد که مشابه نتایج میدر مقایسه با مایکونازول فاقد اثر ضدقارچی 
که گلیسریزین از طریق القا ندنشان دادآنها. باشدمیحاضر مطالعه

ي هاسبب بهبود میزان بقا موشTهاي توسط سلولتولید سیتوکاین
).5(آلوده شده بود 

Leeاثر ضد قارچی گیاه شیرین 2009در سال )1(و همکاران
ي هادر محیط کشت و هم در موشin vitroصورت ه بیان را هم ب

یی که هارچ بررسی کردند، مطالعه آنها نشان داد که موشآلوده به قا
یسه با گروه کنترل به مدت عصاره شیرین بیان دریافت کردند در مقا

شیرین بیان در محیط کشت آنهاتر زنده ماندند، اما در مطالعه طوالنی
باشد که با نتایج میضد قارچی فاقد اثراتفلوکونازولدر مقایسه با

. باشدمییک راستا مطالعه حاضر در

میانگین هاله عدم رشد شیرین بیان و نیستاتین-1جدول 
P-valueمیانگین±انحراف معیار تعدادگروه

0±10843/0)5/1(شیرین بیان با غلظت 
002/0 02/0±1084/0)5/2(شیرین بیان با غلظت 

60/32±1084/0نیستاتین

www.SID.ir
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هاي دریافت کننده شیرن بیان شان داد که در موشنآنهامطالعه 
ست و هاو اینترفرون گاما بیشتر از سایر سیتوکاین2میزان اینترلوکین 

که شیرین بیان از طریق القا پاسخ ایمنی ندگیري کرداینطور نتیجه
Th1کنداثرات ضد قارچی خود را اعمال می.

Messier ات شیرین بیان اثر ترکیب) 8(2011و همکاران در سال
آلبیکنس کاندیداHyphaبهYeastفرم و تبدیل بیوفیلمروي تشکیل

ترکیب نتایج مطالعات آنها نشان داد که .د بررسی قرار دادندورمرا
Glycyrrhizic acidو بیوفیلمروي جلوگیري از تشکیل اثري بر

اه با نیستاتین اما وقتی همر. زا نداردبه فرم بیماريYeastتبدیل فرم
ما مشابه نتایج مطالعهباًیم دارد که تقرسشود اثر سیزژیمیاستفاده 

در سال ) 6(و همکاران pellatiد، اما نتایج مطالعه ما با نتایج باشمی
باشد، وي و همکاران اثر شیرین بیان را در محیط میمغایر 2009

کار ه واژن بجدا شده از ناحیهکاندیداهاي رآزمایشگاهی بر روي مها
.تواند رشد کاندیدا را مهار کندمیبرد و نشان داد که این ترکیب 

میکروبیال شیرین بیان در مطالعات مختلف نشان داده اثرات آنتی
. مانند هپاتیت مزمن کاربرد داردهايدرمان بیماريدرشده است و

Krausse صورت ه از ترکیبات شیرین بیان ب) 9(و همکاران
نشان وندکردهلیکوباکتر پیلوري استفادهمهار رشد دریآزمایشگاه

در مطالعه . باشدمیمترونیدازولبیوتیک اثر آن به اندازه آنتیندداد

را نشان پیلوريباکترهلیکواثر ضدو همکاران Narimanدیگري نیز 
ده و شآنرا بررسی در مطالعه دیگري اثرات ضد ویروسی).10(ند داد

که شیرین بیان در محیط آزمایشگاهی از تکثیر ست داده شده انشان 
اما باتوجه به نتایج مطالعه حاضر . )3(کندمیجلوگیري ویروس هرپس

به نظر .قارچی استشیرین بیان در محیط آزمایشگاه فاقد اثرات ضد
و همکاران Leeو ) 5(و همکاران Utsunomiyaدر مطالعهرسدمی

Tي هاسلولوي سیستم ایمنی و میزان شیرین بیان از طریق اثر بر) 1(

کندمیجلوگیري یس زایبا کاندیدزیس ایتواند از عفونت کاندیدمی
)1،5(.

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که شیرین بیان در محیط آزمایشگاه 
شود میبا توجه به نتایج حاضر پیشنهاد باشد،میقارچی فاقد اثر ضد
بیماران مبتال به ایمنی مانند ي خاص با ضعف سیستم هاکه در گروه

HIVایمنی بررسی شودي هاسلولاثر شیرین بیان بر روي میزان.
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