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Abstract
Aims: In this study, the replacement of natural compounds such as green tea by
chemical drugs like itraconazole and voriconazole was studied.
Materials & Methods: In this study, the effects of the aqueous and methanol
extracts of green tea and the synergistic effects of these two extracts were studied
along with two drugs of itraconazole and voriconazole against four strains of
Aspergillus accordaing to microdilution method to determine the minimum
inhibitory concentration (MIC) and minimum fungicidal concentration (MFC).
Findings: Two strains of A.flavus ATCC39 and A.terreus ATCC274 are sensitive to
itraconazole while two other strains were resistant. All four tested strains were
resistant to voriconazole. The aqueous and methanol extracts of green tea did not
show antifungal effect but synergistic effects of aqueous extract of green tea and
itraconazole were worthwhile against A.niger ATCC9142 and A.fumigatus ATCC278.
Also, the combined methanol extracts of green tea and itraconazole against A.niger
ATCC9142 and the combined aqueous extracts of green tea and voriconazole against
A.flavus ATCC 39 and A.fumigatus ATCC278 were reported valuable.
Conclusion: The results of this study showed that there is a valuable synergistic
effect between the tested antifungal drugs and the extracts.
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اثرات ضد قارچی و هم افزایی عصارههای آبی
و الکلی چای سبز با داروهای ایتراکونازول و
وریکونازول بر روی گونه های آسپرژیلوس

چکیده

اهــداف :در ایــن مطالعــه ،جایگزنــی ترکیبــات طبیعــی ماننــد چــای ســبز
بجــای اســتفاده از داروهــای شــیمیایی ایتراکونــازول و وریکونــازول بررســی شــد.
مـواد و روشهــا :در ایــن پژوهــش میــزان اثــرات ضــد قارچــی عصارههــای آبــی
و متانولــی چــای ســبز و همچنیــن اثــرات همافزایــی ایــن دو عصــاره بــا دو داروی
ایتراکونــازول و وریکونــازول بــر روی چهــار ســویه آســپرژیلوس مطابــق روش رقــت
در پلیــت االیــزا بــا تعییــن حداقــل غلظــت مهــاری و حداقــل غلظــت قــارچ کشــی
موردبررســی قــرار گرفــت.
یافتههــا :دوســویه آســپرژیلوس فــاووس  ATCC 39و آســپرژیلوس ترئــوس
 ATCC 274نســبت بــه داروی ایتراکونــازول حســاس و دوســویه دیگــر مقــاوم
بودنــد .تمامــی  4ســویه موردبررســی نســبت بــه وریکونــازول مقــاوم بودنــد.
دو عصــاره آبــی و متانولــی چــای ســبز ،اثــر ضــد قارچــی از خــود نشــان ندادنــد
امــا اثــرات همافزایــی در ترکیــب عصــاره آبــی چــای ســبز و ایتراکونــازول در دو
ســویه آســپرژیلوس فومیگاتــوس  ATCC278و آســپرژیلوس نایجــرATCC9142
ارزشــمند بــود و همچنیــن دو ترکیــب عصــاره متانولــی چــای ســبز و ایتراکونــازول
در آســپرژیلوس نایجــر  ATCC9142و دو ترکیــب عصــاره آبــی چــای ســبز و
وریکونــازول بــر روی آســپرژیلوس فــاووس  ATCC 39و آســپرژیلوس فومیگاتــوس
 ATCC278ارزشــمند گــزارش شــد.
نتیجهگیــری :نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش بیانگــر وجــود اثــرات
همافزایــی ارزشــمندی بیــن ترکیبــات داروهــا و عصارههــای مــورد آزمایــش
بــود.
کلیدواژهها :چای سبز ،ایتراکونازول ،وریکونازول ،آسپرژیلوس.
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مقدمه
گونههــای آســپرژیلوس دســتهای از قارچهــای رشــتهای هســتند
ً
عمومــا در خــاک ،ســبزیجات در حــال فســاد و دانههــا
کــه
بهعنــوان قارچهــای ســاپروفیت رشــد میکننــد .آســپرژیلوسها
گهــگاه میتواننــد بــرای ســامتی انســان مضــر باشــند .در بیــن 200
گونــه شناختهشــده از آســپرژیلوسها فقــط تعــداد کمــی از آنهــا
میتواننــد باعــث بیماریهــای عفونــی در انســان شــوند[.]1
از بیــن گونههــای آســپرژیلوس  5گونــه مهم آن شــامل آســپرژیلوس
فومیگاتــوس ،آســپرژیلوس ترئــوس ،آســپرژیلوس فــاووس،
آســپرژیلوس نایجــر و آســپرژیلوس نیدوالنــس میباشــند کــه در
ایــنبیــن ،اولیــن و مهمتریــن گونــه بیمــاریزای آن آســپرژیلوس
فومیگاتــوس میباشــد .کونیــدی هــای آســپرژیلوسها در هــوا
پراکنــده بــوده و بــا توجــه بــه سیســتم ایمنــی افــراد ،طیــف
وســیعی از بیماریهــا را میتواننــد ایجــاد کننــد شــامل :ایجــاد
عفونــت در بیمــاران مبتــا بــه آســم و سیســتیک فایبروزیــز،
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آســپرژیلوزیس مهاجــم ( ،)IAآســپرژیلوزیس برونکوپولمونــری
آلرژیــک ،آســپرژیلوزیس پولمونــری مزمــن[.]2
آســپرژیلوس ها نســبت بــه داروهــای ضد قارچــی گــروه تریآزولها
شــامل ایتراکونــازول و وریکونــازول حســاس میباشــند ولــی اخیـ ً
ـرا
مقاومــت برخــی گونههــا بهویــژه آســپرژیلوس فومیگاتــوس
نســبت بــه ایــن گــروه از داروهــا مشاهدهشــده اســت .مطالعــات
نشــان داده اســت ،علــت ایــن مقاومــت دارویــی ،ایجــاد یــک
موتاســیون نقطــهای در ژن ســیتوکروم  P51Aمیباشــد کــه مانــع
ســنتز ارگوســترول میشــود[.]3,4بنابراین چنیــن مقاومتهایــی
کــه در برخــی آســپرژیلوسها نســبت بــه داروهــای گــروه آزولهــا
مشــاهدهشــده اســت ،و از طرفــی عــوارض جانبــی کــه مصــرف
داروهــای شــیمیایی میتواننــد در بــدن ایجــاد کننــد ،ضــرورت
نیــاز بــه یکســری ترکیبــات ضــد قارچــی جدیــد ماننــد گیاهــان
دارویــی شــامل چــای ســبز را دوچنــدان کــرده اســت .چــای ســبز
محبوبتریــن نوشــیدنی در سرتاســر جهــان اســت کــه از برگهــای
گیاهــی بانــام علمــی  Camellia sinensisگرفتهشــده اســت .چــای
ســبز دارای ترکیباتــی ماننــد پلــی فنولهــا و آلکالوئیدهــا شــامل:
فلالوونــول هــا ،فالوونوئیدهــا ،و فنولیــک اســیدها هســتند .چلــی
فنولهــا بــا نــام عمومــی کاتچیــن هــا ،بیشــترین ترکیبــات موجــود
در برگهــای چــای ســبز هســتند کــه تقریبــا  %30وزن خشــک چــای
ســبز را تشــکیل میدهند[.]5کاتچیــن هــای موجــود در چــای ســبز
دارای فعالیــت آنتــی اکســیدانی قــوی بــه علــت حضــور ترکیباتــی
ماننــد کاتچیــن ( ،)Cاپــی کاتچیــن ( ،)ECاپــی گالوکاتچیــن (،)EGC
اپــی کاتچیــن  3گاالتــه ( )ECGو اپــی گالــو کاتچیــن  3گاالتــه
( )EGCGمیباشــد .پلــی فنولهــای موجــود در چــای ســبز شــامل
یکــی از قدرتمندتریــن پلــی فنولهــای آنتــی اکســیدان موجــود در
چــای ســبز ( EGCGاپــی گالــو کاتچیــن گاالت) میباشــد کــه دارای
خــواص پزشــکی بــوده و بــرای درمــان بســیاری از بیماریهــا از آن
اســتفاده میشــود .همچنیــن چــای ســبز دارای مقــدار کمــی امــاح
معدنــی میباشــد کــه بــرای ســامتی مهــم اســت .چــای ســبز
میتوانــد در کوتاهمــدت متابولیســم را افزایــش داده و اینگونــه
میتوانــد بــه کاهــش وزن کمــک کنــد .پلــی فنــول هــای چــای ســبز
میتوانــد بــا کاهــش رشــد باکتریهــا ،خطــر ابتــا بــه عفونتهــا
را کاهــش دهــد .همچنیــن میتوانــد بهســامت دهــان و دنــدان
کمــک کــرده و خطــر پوســیدگی دنــدان را کاهــش دهــد[.]6
پلــی فنولهــای چــای ســبز ،تشــکیل رادیکالهــای آزاد
موجــود در بــدن را کاهــش داده و اینچنیــن بــدن را در برابــر
بیماریهایــی ماننــد آترواســکلروزیس ،بیماریهــای قلبــی-
عروقــی و ســرطانها محافظــت میکنــد[ .]7همچنیــن در چندیــن
مطالعــه ،پلــی فنــول هــای چــای ســبز اثــرات بســیار ویــژهای را
علیــه بســیاری از میکروارگانیســمها شــامل :کوکســی هــای گــرم
مثبــت و باســیلهای گــرم منفــی ماننــد :اشرشــیا کلــی ،گونههــای
ســالمونال ،اســتافیلوکوکوس اورئــوس و گونههــای انتروکوکــوس
و علیــه برخــی از قارچهــای بیماریــزا ماننــد :کاندیــدا آلبیکنــس و
برخــی از ویروسهــای مهــم بیماریــزا ماننــد HIV، HSV :و ویــروس
آنفوالنــزا از خــود نشــان دادنــد .مطالعــات چریــوت و همــکاران
در ســال  2015نشــان داد کــه ،عصــاره ریشــه چــای ســبز دارای
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مواد و روشها

میکروارگانیسـمها و محیــط کشــت :چهــار ســویه آســپرژیلوس
شــامل آســپرژیلوس فــاووس  ،ATCC39آســپرژیلوس فومیگاتــوس
 ،ATCC278آســپرژیلوس نایجــر  ATCC9142و آســپرژیلوس ترئــوس
 ATCC274از بخــش قارچشناســی دانشــکده علــوم پزشــکی مازنــدران
و دانشــگاه علــوم پایــه شــاهد تهیــه و جهــت کشــت و انجــام
بررســیهای موردنظــر بــه آزمایشــگاه میکروبیولــوژی دانشــگاه
آزاد کــرج منتقــل شــد .محیطهــای کشــت سابورودکســتروزآگار و
 RPMI1640مربــوط بــه شــرکت ( )Merck co. Jermanyبــود.
تهیــه سوسپانســیون اســپور قــارچ :جهــت تهیــه هــر یــک از
سوسپانســیونهای اســپور قــارچ ،مطابــق پروتــکلCLSI A2-38
ســال  2012انجــام شــد .پــس از کشــت قــارچ موردنظــر در اســلنت
شــیبدار سابورودکســتروزآگار بــه مــدت  2هفتــه ،برداشــت اســپور
توســط آب مقطــر اســتریل و توئیــن )Merck co. Jermany( 80
انجــام و شــیک شــد .طولمــوج شــمارش سوسپانســیون اســپور
قــارچ  530نانومتــر و محــدوده جــذب نــوری بــرای  4ســویه
آســپرژیلوس موردنظــر بــه شــرح زیــر بــود:
فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش

عصارههــای آبــی و متانولــی بــرگ چــای ســبز :جهــت تهیــه
عصارههــای آبــی و متانولــی برگهــای چــای ســبز ،برگهــای
خشکشــده ایــن گیــاه کــه حاصــل کشــت تــازهســال  94و محصــول
کارخانــه تولیــد چــای دامنــه الهیجــان بــود بــه روش خیســاندن
عصــاره گیــری شــد .ابتــدا  100گــرم از گیــاه خردشــده را درون
دکانتــور ریختــه و  300میلیلیتــر از هــر حــال یعنــی آب بــرای
عصــاره آبــی و متانــول بــرای عصــاره متانولــی بــه آن اضافــه شــد
بطوریکــه حــال کام ـ ًا ســطح گیــاه را پوشــاند .جهــت جلوگیــری
از تابــش مســتقیم نــور خورشــید و جلوگیــری از تغییــرات ،عصــاره
گیــری در منطقــهای دور از نــور انجامشــده و جهــت جلوگیــری از
تبخیــر حــال درب ظــرف عصــاره گیــری محکــم بســته شــد .عمــل
عصــاره گیــری را ضمــن تــکان دادن و هــم زدن مکــرر بــه مــدت 2-5
روز در حــرارت اتــاق انجــام شــد .ســپس عصارههــا صــاف شــده و
بــرای خــروج حــال از آنهــا عصارههــا بــه مــدت  5-7روز در دمــای
محیــط نگهــداری شــدند .ســپس عصارههــای حاصــل ،درون لولــه
فالکــون هــای  15میلیلیتــری ریختــه و بــا اســتفاده از دســتگاه
لیوفلیزاســیون (دانشــکده قارچشناســی پزشــکی دانشــگاه تربیــت
مــدرس) در دمــای  -30و طــی مــدت  2روز ،بــه پــودر عصارههــای
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خــواص ضــد قارچــی علیــه گونههــای کاندیــدا شــامل :کاندیــدا
تروپیکالیــس  ،ATCC750کاندیــدا فاماتــا ،کاندیــدا لوســیتانیا و
گونههــای درماتوفیتهــا شــامل ترایکوفایتــون منتاگروفایتیــس
میباشــد .کاندیــدا آلبیکنــس و کریپتوکوکــوس نئوفورمنــس
نســبت بــه عصــاره ریشــه چــای ســبز حساســیت نشــان دادنــد[ .]8در
پژوهشــی دیگــر نتایــج حاصــل از مطالعــات جیگیشــا و همــکاران در
ســال  2015نشــان داد کــه ،عصارههــای متانولــی و اســتونی چــای
ســبز دارای خــواص آنتــی باکتریــال هســتند .همچنیــن در ترکیــب
عصــاره متانولــی چــای ســبز بــا داروی آمپــی ســیلین بــر روی دو
باکتــری اســتافیلوکوکوس اورئــوس و ســودوموناس آئروژینــوزا
اثــرات همافزایــی مشــاهده شــد ،بهگون ـهای کــه قطــر هالــه عــدم
رشــد علیــه اســتافیلوکوکوس اورئــوس و ســودوموناس آئروژینــوزا
بــه ترتیــب از  36 ±0/07بــه  39 ±1/414میلیمتــر و  26 ±0/07بــه
 29 ±0/07بعــد از ترکیــب دارو و عصــاره افزایــش یافــت[.]9
مادهــورا و همــکاران در ســال  ،2016اثــرات ضــد قارچــی عصــاره
چــای ســبز بــر روی قارچهــای گونــه کاندیــدا بــه روش  t-testدر
مقایســه بــا گــروه شــاهد اثبــات کردنــد[ .]10لــذا تاکنــون مطالعاتــی
انجــام پیرامــون اثــر ضــد قارچــی عصــاره آبــی و متانولــی چــای
ســبز بهویــژه چــای ســبز ایرانــی بــر روی گونههــای آســپرژیلوس
صــورت نپذیرفتــه و از طرفــی تابهحــال پژوهشــی مبنــی بــر بررســی
اثــرات همافزایــی حاصــل از ترکیــب عصارههــای آبــی و متانولــی
چــای ســبز بــا دو داروی ایتراکونــازول و وریکونــازول صــورت
نگرفتــه اســت .لــذا در ایــن پژوهــش هــدف ارزیابــی فعالیــت
ضــد قارچــی عصــاره آبــی و متانولــی چــای ســبز دامنــه محصــول
شــهر الهیجــان بــر روی  4ســویه آســپرژیلوس موردنظــر شــامل
آســپرژیلوس فــاووس  ،ATCC39آســپرژیلوس فومیگاتــوس
 ،ATCC278آســپرژیلوس ترئــوس  ATCC274و آســپرژیلوس نایجــر
 ATCC9142و بررســی اثــرات همافزایــی ایــن دو عصــاره در ترکیــب
بــا ایتراکونــازول و وریکونــازول بــود.

 )1آســپرژیلوس فــاووس=  )2 %82-78آســپرژیلوس فومیگاتوس=
 )3 %82-80آســپرژیلوس نایجــر=  )4 %82-80آســپرژیلوس
ترئــوس= %82-80
زمانــی کــه جــذب نــوری هرکــدام از ســوش هــای قارچــی موردنظــر
در محــدوده مناســب قــرار گرفــت ،در ایــن حالــت هرکــدام از
سوسپانســیونها حــاوی  106اســپور بــر میلیلیتــر از قــارچ
موردنظــر بــوده اســت .محیــط کشــت  RPMI1640اســتریل حــاوی
 MOPSجهــت تهیــه سوسپانســیون اســپور قارچــی مدنظــر بــود و
رقــت اســپور مطابــق  CLSI A2-38برابــر  10 4اســپور بــر میلیلیتــر
تهیــه شــد.
اســتوک داروهــای ایتروکونــازول و وریکونــازول :بــه جهــت
تهیــه اســتوک دارویــی مقــدار  0/0032گــرم ایتراکونــازول و
وریکونــازول برحســب گــرم مطابــق فرمــول زیــر را بــا  5میلیلیتــر
از  DMSOخالــص بهعنــوان حــال داروهــا و همچنیــن رفــع
آلودگیهــای احتمالــی باهــم ترکیــب شــد .غلظــت اولیــه داروهــا
 16میکروگــرم بــر میلیلیتــر بــود .ترکیــب را  30دقیقــه در دمــای
اتــاق قــرار داده تــا داروهــا بهطــور کامــل در  DMSOحــل شــدند100 .
میکرولیتــر از محلــول حاصــل را درون لولهآزمایــش اســتریل ریختــه
و مقــدار  900میکرولیتــر محیــط کشــت  RPMI1640حــاوی MOPS
اســتریل بــه آن اضافــه شــد.
غلظــت داروهــای مورداســتفاده درون اولیــن چاهــک میکروپلیــت
الیــزا  0/1رقیقشــده و معــادل  64میکروگــرم بــر میلیلیتــر بــود
مابقــی چاهکهــا بهصــورت ســریال رقــت معــادل ،4 ،8 ،16 ،32
 0/5 ،1 ،2میکروگــرم بــر میلیلیتــر لحــاظ شــد .رقــت دارو توســط
محیــط کشــت  RPMI1640حــاوی  MOPSاســتریل انجــام شــد[.]11

آبــی و متانولــی چــای ســبز تبدیلشــده و جهــت انجــام کار بــه
آزمایشــگاه میکروبیولــوژی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد کــرج
منتقــل شــدند و در طــول مــدت اســتفاده درون فریــزر -20
نگهــداری گردیدنــد[.]12

تهیــه اســتوک عصارههــای آبــی و متانولــی چــای ســبز:

ســپس مقــدار  0/25گــرم از هرکــدام از عصارههــا را وزن کــرده و
ســایر مراحــل مشــابه ســاخت اســتوک دو داروی ایتراکونــازول و
وریکونــازول یکســان بــود .درنهایــت غلظــت عصارههــا در چاهــک
اول معــادل  128میکروگــرم بــر میلیلیتــر شــدند[.]11

تهیــه اســتوک ترکیــب داروهــا و عصارههــای باهــم بــرای
بررســی اثــرات همافزایــی آنهــا :جهــت تهیــه اســتوک ترکیــب

داروهــا و عصارههــا باهــم تمامــی مراحــل مشــابه تهیــه اســتوک
عصارههــای آبــی و متانولــی انجــام شــد بــا ایــن تفــاوت کــه نصــف
مقــدار وزنــی داروهــا یــا پــودر عصارههــای مــورد آزمایــش قــرار
گرفــت ( )0/25÷2=0/125grبــه عبارتــی مقــدار  0/125 grاز هرکــدام از
داروهــا و  0/125 grاز هرکــدام از عصارههــا وزن شــده و بــه ترتیــب
مخلــوط شــده و ســایر مراحــل مطابــق تهیــه اســتوک عصارههــای
آبــی و متانولــی انجــام گرفــت[.]11
بررســی خاصیــت ضــد قارچــی :بررســیها بــرای تعییــن
حداقــل غلظــت مهــاری داروهــا ،عصارههــا و ترکیــب آنهــا
بــرای بررســی اثــر همافزایــی داروهــا و عصارههــا باهــم
مطابــق پروتــکل  CLSI A2-38بــه روش رقیقســازی درون
میکروپلیتهــای  96خانــه االیــزا انجــام گرفــت.
بــرای ایــن منظــور بــرای تعییــن حداقــل غلظــت مهــاری داروی
ایتراکونــازول بــه ایــن صــورت عمــل شــد کــه در شــرایط کامــ ًا
اســتریل ،در تمامــی چاهکهــای میکروپلیــت بهجــز شــاهد،
مقــدار  100میکرولیتــر  RPMI1640حــاوی  MOPSاســتریل ریختــه
شــد ،ســپس بــه چاهــک اول  100mlاز اســتوک داروی ایتراکونــازول
اضافــه شــد و در مرحلــه بعــد 100 ،میکرولیتــر از چاهــک اول
برداشــته و تــا چاهــک آخــر رقتســازی انجــام گرفــت و از چاهــک
آخــر  100میکرولیتــر دور ریختــه شــد .بهتمامــی چاهکهــا 100
میکرولیتــر سوسپانســیون قارچــی بــا غلظــت  104افــزوده شــد .بــرای
بررســی دقیــق نتیجــه کار ،یــک چاهــک را بهعنــوان شــاهد منفــی
کــه شــامل  100میکرولیتــر  RPMI1640حــاوی  MOPSاســتریل و
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 100میکرولیتــر داروی ایتراکونــازول لحــاظ شــد .درون چاهــک دیگــر
بهعنــوان شــاهد مثبــت 100 ،میکرولیتــر  RPMI1640حــاوی MOPS
اســتریل و سوسپانســیون قارچــی و همچنیــن یــک چاهــک دیگــر
نیــز بهعنــوان شــاهد مثبــت در نظــر گرفتــه شــد کــه دارای 100
میکرولیتــر ( DMSO )5%و  100میکرولیتــر سوسپانســیون قارچــی
بــود و نشــان از عــدم مهارکنندگــی رشــد اســپور توســط (DMSO )5%
میباشــد .میکروپلیــت هــا را بــه مــدت  3تــا  5روز درون انکوباتــور
 35قــرار داده و از طریــق مشــاهده چشــمی ،کــدورت چاهکهــا را
از نظــر رشــد کلنیهــای قــارچ و تعییــن حداقــل غلظــت مهــاری
بررســی شــد.حداقل غلظــت مهــاری ســایر داروهــا و عصارههــا
شــامل ایتراکونــازول ،عصــاره آبــی چــای ســبز ،عصــاره متانولــی
چــای ســبز ،و ترکیــب دوبــهدوی داروهــا و عصارههــا بــه همیــن
روش بررســی شــد[.]13
حداقــل غلظــت قــارچ کشــی از هرکــدام از چاهکهــا کــه در آن
رشــد کلنــی قارچــی مشاهدهشــده بــود و دو چاهــک قبــل از آن
بــه کمــک ســوآب اســتریل بــه روش کشــت چمنــی بــر روی
محیــط سابورودکســتروز آگار کشــت داده شــد و ســپس پلیــت
هــا را درون انکوباتــور  35بــه مــدت  3-5روز قــرار داده و بعــد
از گذشــت مدتزمــان موردنظــر تعــداد کلنیهــای هــر پلیــت را
موردبررســی قــرار میگرفــت .هــر پلیــت کــه در آن کمتــر از  4پرگنــه
قارچــی مشــاهده شــد بهعنــوان حداقــل غلظــت قــارچ کشــی لحــاظ
شــد[.]14,15,16
بررســیهای آمــاری :در ایــن تحقیــق ،حداقــل غلظتهــای
مهــاری و قــارچ کشــی داروهــا و عصارههــا و ترکیبــات آنهــا از
طریــق مشــاهده چشــمی بعــد از  5بــار تکــرار تعییــن و ســپس بــا
اســتفاده از نرمافــزار آمــاری  SPSSنســخه  ،20تســت چنــد دامنـهای
دانکــن بــرای دادههــای حاصــل انجــام شــد.
یافتهها
داروی ایتروکونــازل در مقایســه بــا داروی وریکونــازول درنتیجــه
همافزایــی بــا عصارههــای آبــی و متانولــی چــای ســبز  ،دارای
نتایجــی مؤثــر و مطلــوب بــود .ایــن در حالیســت کــه اثــر همافزایــی
وریکونــازول بــا عصارههــای یادشــده بــه اســتثنا قــارچ فومیگاتــوس
ً
عمدتــا فاقــد ارزش بودنــد .بررســیها بیانگــر ایــن بــود کــه
عصارههــای آبــی و متانولــی چــای ســبز بــا نــام دامنــه محصــول
الهیجــان بهتنهایــی هیچگونــه اثــر ضــد قارچــی بــر روی ســویههای
آســپرژیلوس موردنظــر نداشــتند .نتایــج حداقــل غلظــت مهــاری
نشــاندهنده وجــود اثــرات همافزایــی در ترکیباتــی ماننــد ترکیــب
عصــاره آبــی چــای ســبز و داروی ایتراکونــازول بــر روی آســپرژیلوس
فومیگاتــوس  ATCC278بــا حداقــل غلظــت مهــاری  4میکروگــرم بــر
میلیلیتــر بــود .ایــن در حالــی اســت کــه حداقــل غلظــت مهــاری
بــرای داروی ایتراکونــازول بهتنهایــی  8میکروگــرم بــر میلیلیتــر
بــرای قــارچ یادشــده گزارششــده بــود (جــدول شــماره  .)1حداقــل
غلظــت مهــاری در ترکیــب همافزایــی عصــاره آبــی چــای ســبز و
ایتراکونــازول در آســپرژیلوس نایجــر  ATCC278بــا  4میکروگــرم بــر
میلیلیتــر در مقایســه بــا 16میکروگــرم بــر میلیلیتــر بــرای داروی
ایتراکونــازول بهتنهایــی گــزارش شــد .همچنیــن در ترکیــب همافزایی
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جهــت بررســی تأثیــر ضــد قارچــی عصارههــای آبــی و متانولــی
چــای ســبز محاســبات بهگونـهای انجــام شــد کــه غلظــت هرکــدام
از عصارههــا معــادل  128میکروگــرم بــر میلیلیتــر در چاهــک اول
و رقتهــای بعــدی درون چاهکهــای میکروپلیــت از چــپ بــه
راســت  64 ،32 ،16 ،8 ،4 ،2 ،1 ،0/5میکروگــرم بــر میلیلیتــر در
چاهکهــای دوم تــا آخــر شــد .بــرای ایــن کار مطابــق پروتــکل -38
 CLSI A2غلظــت چاهــک اول را  40برابــر در نظــر گرفتــه و ســپس
بــرای محاســبه وزن مقــدار پــودر عصارههــای مورداســتفاده ،از
فرمــول زیــر اســتفاده شــد:
میکروگرم بر میلیلیتر 128×40= 5120

اثر ضد قارچی و همافزایی چای سبز بر روی گونههای آسپرژیلوس 226
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عصــاره متانولــی چــای ســبز و ایتراکونــازول در آســپرژیلوس نایجــر
4 ATCC9142میکروگــرم بــر میلیلیتــر در مقایســه بــا  16میکروگــرم

بــر میلیلیتــر داروی ایتراکونــازول بهتنهایــی در ایــن قــارچ گــزارش
شــد (جــدول شــماره .)1

جدول  )1حداقل غلظت مهاری حاصل از اثر داروها و عصارهها و ترکیب آنها بر روی قار چهای مورد آزمایش
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اعداد میانگین سه تکرار به صورت میانگین  ±انحراف معیار میباشد.
مقادیری که در هر ستون نشان دادهشده است در سطح معنیداری  p<0.05میباشند.
واحد هرکدام از مقادیر میکروگرم بر میلیلیتر میباشد.

ترکیــب عصــاره آبــی چــای ســبز و وریکونــازول در آســپرژیلوس
فــاووس  ATCC39بــا حداقــل غلظــت قــارچ کشــی  8میکروگــرم
بــر میلیلیتــر در مقایســه بــا  16میکروگــرم بــر میلیلیتــر داروی
وریکونــازول در ایــن قــارچ و درنهایــت در ترکیــب عصــاره آبــی
چــای ســبز و وریکونــازول در آســپرژیلوس فومیگاتــوس ATCC278
بــا  4میکروگــرم بــر میلیلیتــر در مقایســه بــا  8میکروگــرم بــر
میلیلیتــر داروی وریکونــازول در ایــن قــارچ بــود .از ســوی دیگــر
نتایــج حاصــل نشــان داد کــه بــر اســاس پروتــکل  CLSIدو ســوش
آســپرژیلوس فــاووس  ATCC39و آســپرژیلوس ترئــوس بــا
 ATCC274هــر دو بــا  0/5میکروگــرم بــر میلیلیتــر نســبت بــه
داروی ایتراکونــازول حســاس و ســویه آســپرژیلوس فومیگاتــوس

 ATCC278بــا میکروگــرم بــر میلیلیتــر و آســپرژیلوس
نایجــر  ATCC9142بــا  16میکروگــرم بــر میلیلیتــر نســبت بــه
ایتراکونــازول مقــاوم بودنــد .از طرفــی تمامــی ســویههای
آســپرژیلوس موردبررســی بــا دارا بــودن حداقــل غلظــت مهــاری
باالتــر از  2میکروگــرم بــر میلیلیتــر نســبت بــه داروی وریکونازول
مقــاوم بودنــد .همانطــور کــه در جــدول شــماره  1و  2مشــاهده
میکنیــد عصــاره متانولــی چــای ســبز بهصــورت همافزایــی بــا
وریکونــازول فاقــد ارزش حداقــل غلظــت قــارچ کشــی و مهــاری
اســت و ایــن در حالــی اســت کــه ترکیــب عصــاره آبــی چــای ســبز
بــه جهــت درمــان آلودگــی آســپرژیلوس فومیگاتــوس ارزشــمند
گــزارش میشــود.
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عصاره و دارو
سویه قارچی

اعداد میانگین سه تکرار بهصورت میانگین  ±انحراف معیار میباشد.
مقادیری که در هر ستون نشان دادهشده است در سطح معنیداری  p<0.05میباشند.
واحد هرکدام از مقادیر میکروگرم بر میلیلیتر میباشد.

بحث
آســپرژیلوسها ازجملــه قار چهــای ســاپروفیتی میباشــند
کــه بــا ایجــاد متابولیتهــای ثانویــه و یــا مایکوتوکســینهایی
ماننــد آفالتوکســین ،میتواننــد بــر ســامتی انســان مخاطــره
آفریــن بــوده و انــواع مختلفــی از عفونتهــا ،از آســم گرفتــه
تــا عفونتهــای منتشــر خطرنــاک را ،بهخصــوص در افــراد
فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش

دارای نقــص ایمنــی ایجــاد نماینــد[ .]17تــری آزولهایــی
ماننــد ایتراکونــازول ،وریکونــازول و پوســاکونازول بــرای درمــان
عفونتهــای مزمــن و مهاجــم ناشــی از آســپرژیلوسها شــامل:
آســپرژیلوزیس و آســپرژیلوما مورداســتفاده قــرار میگیرنــد ،امــا
چالشــی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه اخیـ ً
ـرا مطالعــات نشــان
دادهانــد کــه ،مقاومتهایــی نســبت بــه گــروهتــری آزولهــا در
دوره  ،24شامره  ،3تابستان 1397
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نائینــی و همــکاران در ســال  2017مطالعاتــی را مبنــی بــر بررســی
اثــر ضــد قارچــی عصــاره آبــی چــای ســبز بــر روی گونههــای
مختلــف کاندیــدا شــامل :کاندیــدا آلبیکنــس ،کاندیــدا گالبراتــا،
کاندیــدا کــروزه ای و کاندیــدا تروپیکالیــس بــه روش punch-
 hole methodانجــام دادنــد .در ایــن پژوهــش عصــاره آبــی چــای
ســبز بــر گونههــای کاندیــدای مــورد آزمایــش بیاثــر (بــا قطــر
هالــه عــدم شــد) شناســایی شــد[ .]21تمــام مــوارد فــوق صحــت
پژوهــش انجامشــده را تأییــد میکــرد .امــا آنچــه باعــث مزیــت
و برتــری پژوهــش انجامشــده اســت بررســی اثــرات همافزایــی
حاصــل از ترکیــب دو داروی ایتراکونــازول و وریکونــازول بــا دو
عصــاره آبــی و متانولــی چــای ســبز میباشــد کــه بــرای اولیــن
بــار مــورد پژوهــش قــرار گرفتــه اســت .نویســندگان مقالــه نظــر
دارنــد کــه بــا توجــه بــه گســترش مقاومتهــای دارویــی و
ناگزیــری پژوهشــگران بــه جایگزینــی مناســب جهــت همافزایــی
ترکیبــات طبیعــی بــا داروهــای شــیمیایی میشــود معضــل
مقاومــت دارویــی و اثــرات منفــی پیامدهــای داروهایــی شــیمیای
را باهــم کاهــش دهنــد .همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه چـــای
ســـبز  Camelia Sinesis Lاز خشــککردن برگهــای تــازه چــای
حاصــل میشــود .ایــن گیـــاه حـــاوی ترکیبــات پلــی فنولیــک
شـــامل اپـــی گالوکاتـــشین  -3-گـــاالت (-3-Epigallocatechin
 ، )gallate-EGCGاپــــــــی گالوکاتــشین (Epigallocatechin-
، )EGCاپــــی کاتــشین ( )Epicatechin-ECو اپـی کاتـشین گاال
) Epicatechin3-gallate (ECGاســت[ ]22و بــا توجــه بــه ایــن
نکتــه دنیــا بــه ســمت تحقیقــات عمیــق پیرامــون اجــزاء چــای
ســبز پیــش رفتــه اســت .آقــای پــارک و همــکاران در ســال 2011
بــه بررســی اثــر ضــد قارچــی اپــی گالوکاتچیــن گاالت موجــود در
چــای ســبز بــر روی گونههــای درماتوفیــت شــامل ترایکوفاتیــون
روبــروم و ترایکوفاتیــون مفتاگروفایســتین پرداختنــد .در ایــن
پژوهــش هــر دوی ایــن قارچهــا نســبت بــه اپــی گالوکاتچیــن
گاالت حســاس و دارای محــدوده  MIC50=2-4میکروگــرم بــر
[]23
میلــی لیتــر و  MIC90=4-8میکروگــرم بــر میلیلیتــر بودنــد
و همچنیــن آبراهــام و همــکاران بــه بررســی اثــر همافزایــی بیــن
عصــاره متانولــی چــای ســبز بــا آنتــی بیوتیــک کلرامفنیــکل بــا
روش دیســک در پلیــت و بررســی قطــر هالــه عــدم رشــد پرداختنــد
و نتایــج بــه دســت آمــده حاصــل از ایــن اثــر همافزایــی بــه ایــن
صــورت بــود کــه بــرای اشرشــیا کلــی  16میلیمتــر ،انتروکوکــوس
فکالیــس  24میلیمتــر ،ســالمونال تیفــی  12میلیمتــر،
اســتافیلوکوکوس اورئــوس  6میلــی متــر ،ســودوموناس آئروژینوزا
 10میلیمتــر بــود و بــر روی آســپرژیلوس نایجــر ،کاندیــدا آلییکس،
فوزاریــوم و ویبریــو کلــرا بیاثــر بودنــد[ .]24لــذا پیشــنهاد میشــود
جهــت شناســایی و بررســی خــواص ضدمیکروبــی و ضــد قارچــی
اجــزاء ترکیبــات مؤثــر چــای ســبز ایــران خصوصـ ًـا بــر روی ترکیباتــی
کــه بیشــترین درصــد را در چــای ســبز دارا هســتند ،تحقیــق شــود.
گســترش بررســی بــر روی تعــداد بیشــتری ســویههای آســپرژیلوس
خصوصـ ًـا آســپرژیلوسهای جداســازی شــده از بیمــاران بســتری
بررســی شــود و ســاختار شــیمیایی داروهــا و همچنیــن ترکیبــات
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برخــی گونههــای آســپرژیلوس مثــل آســپرژیلوس فومیگاتــوس،
آســپرژیلوس نایجــر ،آســپرژیلوس ترئــوس و آســپرژیلوس
فــاووس ،مشاهدهشــده اســت[.]18
بــه جهــت برطــرف کــردن ایــن چالــش اســتفاده از گیاهــان
دارویــی ماننــد چــای ســبز پیشــنهاد میشــود .چــای ســبز
دارای ترکیباتــی بــه نــام پلــی فنولهــا میباشــد کــه ،حــدود
 % 80-90فالوونوئیدهــای موجــود در چــای ســبز و %30-40
وزن خشــک چــای ســبز را تشــکیل میدهنــد و مهمتریــن
ترکیــب پلــی فنولــی آن ( EGCGاپــی گالــو کاتچیــن  -3گاالت)
میباشــد کــه ایــن ترکیبــات در بــدن انســان دارای خــواص
ضــد ســرطان ،پیشــگیر یکننده و کاهشدهنــده بیمار یهــای
قلبــی -عروقــی ،ضدالتهــاب و همچنیــن خــواص ضــد میکروبــی
علیــه باکتر یهــا ،ویروسهــا ،انگلهــا و قار چهــای مختلــف
میباشــد .خــواص ضــد باکتریایــی آن علیــه باکتر یهایــی
ماننــد :اشرشــیا کلــی ،ســالمونال تیفــی ،ســودوموناس آئروژینــوزا،
هلیکوباکتــر پیلــوری ،پروتئــوس میرابیلیــس ،لیســتریا
مونوســایتوژنز ،باســیلوس ســرئوس ،ســالمونال تیفــی موریــوم،
اســتافیلوکوکوس اپیدرمیدیــس ،یرســینیا انتروکولیتیــکا ،ویبریــو
کلــرا ،اســتافیلوکوکوس اورئــوس مقــاوم بــه متــی ســیلین،
اســترپتوکوکوس موتانــس ،اســترپتوکوکوس پایوژنــز ،پرووتــا
اینترمدیــا ،خــواص ضــد ویروســی آن علیــه ویروسهایــی ماننــد:
اپشــتین بــار ویــروس ( ،)EBVهپاتیــت  Bو  HIV1و هپاتیــت
 Cهرپــس ســیمپلکس ویــروس  ،)HSV1( 1آنفوالتــزا تیــپ A
 H5N2 ,H3N2 ,H1N1و آنفوالنــزا تیــپ  ،Bخــواص ضــد انگلــی
آن علیــه انگلــی ماننــد :تریپانوزومــا کــروزی و خــواص ضــد
قارچــی آن علیــه قار چهایــی ماننــد :گونههــای اکتینومایســس،
آســپرژیلوس نایجــر و کاندیــدا آلبیکنــس میباشــد[ .]19هارامایــن
و همــکاران مطالعاتــی را مبنــی بــر بررســی اثــر ضدمیکروبــی
عصارههــای متانولــی و آبــی چــای ســبز چینــی بــه روش
انتشــار در آگار ،بــر روی یــک باکتــری گــرم مثبــت ماننــد:
اســتافیلوکوکوس اورئــوس و پنــج باکتــری گــرم منفــی ماننــد:
اشرشــیا کلــی ،کلبســیال پنومونیــه ،پروتئــوس ولگاریــس،
ســودوموناس آئروژینــوزا و ســالمونال تیفــی و همچنیــن دو قــارچ
اســتاندارد آســپرژیلوس نایجــر و کاندیــدا آلبیکنــس انجــام دادنــد.
نتایــج حاصــل از ایــن بررســی نشــان داد کــه ،عصــاره متانولــی
بــرگ چــای ســبز اثــرات ضــد قارچــی فراوانــی را ( 24تــا 28
میلیمتــر) علیــه تمــام باکتر یهــای مــورد بررســی از خــود
نشــان داد .عصــاره آبــی چــای ســبز اثــر ضــد قارچــی متوســطی را
علیــه اشرشــیا کلــی (16میلیمتــر) نشــان داد و بــر باکتر یهــای
گــرم مثبــت و تمــام باکتر یهــای گــرم منفــی تســت بیاثــر بــود.
هــر دو عصارههــای آبــی و متانولــی چــای ســبز بــر دو قــارچ مــورد
آزمایــش شــامل کاندیــدا آلبیکنــس و آســپرژیلوس نایجــر بیاثــر
بودنــد ،نتایــج ایــن پژوهــش در مــورد بیاثــر بــودن عصارههــای
آبــی و متانولــی چــای ســبز بــر آســپرژیلوس نایجــر بــا نتیجــه
پژوهــش مــا کــه در آن هــر دو عصــاره آبــی و متانولــی چــای ســبز
بــر تمــام ســویههای قارچــی ازجملــه آســپرژیلوس نایجــر بیاثــر
بودنــد ،مطابقــت دارد[.]20
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مؤثــر موجــود در عصــاره چــای ســبز ایــران ازنظــر ایجــاد و یــا عــدم
ایجــاد پیوندهــای شــیمیایی مؤثــر ضــد میکروبــی نیــز تحقیــق
صــورت پذیــرد .از طرفــی دیگــر پیشــنهاد میشــود کــه بــر روی
ایــن ترکیبــات بــا دیــدگاه جایگزیــن مناســب مصــرف داروی
شــیمیایی ،آزمایشــات مــوازی و مکمــل انجــام پذیــرد تــا در
صــورت موفقیتآمیــز بــودن آزمایشــات ،مقاومــت دارویــی و
عــوارض جانبــی داروهــا کمرنگتــر شــوند.

تشــکر و قدردانــی :تحقیــق ذکرشــده پایاننامــه دانشــجویی
ســرکار خانــم فرنــوش ســرخانی مقــدم میباشــد لــذا بدینوســیله
از دانشــگاه آزاد اســامی خصوصـ ًـا واحــد کــرج کــه شــرایط را بــرای
بررس ـیهای پیرامــون تحقیــق انجامشــده فراهــم نمودنــد کمــال
تشــکر را داریــم.
تعــارض منافــع :هیــچ مــوردی توســط نویســندگان گــزارش
نشــده اســت.
تاییدیــه اخالقــی :از طــرف نویســندگان مــوردی اعــام نشــده
اســت.
ســهم نویســندگان :فرنــوش ســرخانی مقــدم( نویســنده اول)
دانشــجو کارشناســی ارشــد دانشــگاه آزاد اســامی واحــد کــرج،
محمدهــادی فکــور (نویســنده دوم) اســتادیار و عضــو هیــات
علمــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد هیــدج (طــراح و مشــاور
پــروژه) ،آذر ســبکبار (نویســنده ســوم و مســئول) دانشــیار
فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش
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نتیجهگیری
بــا توجــه بــه نتایــج بهدســتآمده از حداقــل غلظــت مهــاری
حاصــل از دو داروی ایتراکونــازول و وریکونــازول و عصارههــای
آبــی و الکلــی و ترکیــب داروهــا و عصارههــا باهــم ،عصارههــای
آبــی و متانولــی چــای ســبز دامنــه محصــول الهیجــان هیچگونــه
اثــر ضــد قارچــی بــر ســوش هــای آســپرژیلوس موردبررســی
نداشــتند کــه ایــن نتایــج مطابــق بــا نتایــج پژوهشهــای مشــابه
بــود .از طرفــی نتایــج حاصــل از حداقــل غلظــت مهــاری ترکیــب
داروهــا و عصارههــا نشــاندهنده وجــود اثــرات همافزایــی در
برخــی از ترکیبــات داروهــا و عصارههــا شــامل )1 :ترکیــب عصــاره
آبــی چــای ســبز و ایتراکونــازول در آســپرژیلوس فومیگاتــوس
 )2 ATCC278ترکیــب عصــاره آبــی چــای ســبز و ایتراکونــازول در
آســپرژیلوس نایجــر  )3 ATCC9142ترکیــب عصــاره متانولــی چای
ســبز و ایتراکونــازول در آســپرژیلوس نایجــر  )4 ATCC9142ترکیــب
عصــاره آبــی چــای ســبز و وریکونــازول در آســپرزیلوس فــاووس
 )5 ATCC39ترکیــب عصــاره آبــی چــای ســبز و وریکونــازول در
آســپرژیلوس فومیگاتــوس  ATCC278بــود کــه نشــاندهنده
قابلیــت جایگزیــن کــردن ایــن ترکیبــات بهجــای دو داروی
ایتراکونــازول و وریکونــازول و کاهــش مســئله مقاومــت و اثــرات
جانبــی دارو میباشــد .ایــن بررســی بــرای اولیــن بــار در پژوهــش
مــا ارزیابیشــده و نتایــج حاصــل از حداقــل غلظــت مهــاری دو
داروی ایتراکونــازول و وریکونــازول نشــاندهنده حساســیت
نیمــی از ســویهها نســبت بــه ایتراکونــازول و مقاومــت تمامــی
ســویهها نســبت بــه وریکونــازول بــوده اســت.

دانشــگاه آزاد اســامی واحــد کــرج (اســتاد راهنمــا در پــروژه
پایاننامــه) ،مهدیــس ابراهیــم زاده(نویســنده چهــارم) اســتادیار
و عضــو هیــات علمــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد کــرج (اســتاد
مشــاور در پــروژه پایاننامــه) میباشــند.
منابــع مالــی :کلیــه منابــع مالــی متعلــق بــه پایاننامــه
دانشــجویی ســرکار خانــم فرنــوش ســرخانی مقــدم میباشــد کــه
مطابــق بــا بخشــنامههای دانشــگاه آزاد اســامی واحــد کــرج
تأمینشــده اســت.
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