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مقایسه اثر موضعی اسانس دو گیاه نعناع فلفلی ) (Mentha piperitaو
رزماری ) (Rosmarinus officinalisبر زخم عفونی شده با کاندیدا
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چکیده
رشد عفونتهای زخم ناشی از کاندیدا آلبیکنس در سالهای اخیر و روند رو به توسعه مقاومت دارویی ،سبب شد تا توجه محققان
به استفاده از گیاهان دارویی به عنوان راه حلهای جایگزین معطوف گردد .دو گیاه دارویی نعناع فلفلی و رزماری از دیرباز در طب

سنتی مورد توجه بودهاند .در این مطالعه که بر روی  60موش صحرایی نر نژاد ویستار با میانگین وزنی  95 1- 205گرم انجام گرفت،
پس از بیهوشی عمومی و ایجاد یک زخم مربع شکل با ابعاد  1/5در  1/5سانتیمتردر محل بین دو کت یدناک رمخم ،ف د سنکیبلآ ا     

بالفاصله به محل زخم اعمال گردید .سپس موشهای صحرایی آزمایش در چهار گروه  51تایی (شاهد ،کنترل و گروههای درمانی

پماد  3درصد نعناع فلفلی و پماد  3درصد رزماری) به طور تصادفی توزیع و هرگروه خود به  5زیرگروه  3تایی (گروه هها ای نمونه
برداری در روزهای مختلف) تقسیم شدند .در طول اجر یاپ رد ،حرط یا ا یاهزور ن       16 ، 12 ،8 ،4و  02از زخمممه ورگ یا هه هههه یا

مختلف ،به منظور بررسی کیفی آسیب شناختی ،توسط پانچ مخصوص بیوپس ،ی
درم اب هسیاقم رد ینا      گرو هه هه اا ای ش و دها

ینعم شهاک لرتنک

نمونههه اخ دیدرگ ذ  ... ..می رد سامآ ناز    گروه هها ای

       داری (  )P> 0/ 05داش ع شیازون نازیم .ت رررررر روق ،ی    مه ترجا   

فیبروبالستها ،رسوب کالژن و نوزایش بافت پوششی در گروههای درمانی در مقایسه با گروه شاهد و کنترل اف ینعم شیاز    داری
(  )P> 0/ 05داشت .کاربرد موضعی اسانسهای نعناع فلفلی و رزماری میزان سرعت التیام زخم عفونی شده توس یدناک رمخم ط دا    

آلبیکنس را افزایش داد .این نوع درمان ممکن است در کاربرد بالینی مؤثر باشد.

کلمات کلیدی :کاندیدا آلبیکنس ،نعناع فلفلی ،رزماری ،التیام زخم عفونی.
٭ نویسنده مسئول :محمد رضا فرهپور

آدرس :گروه علوم درمانگاهی دامپزشکی ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران  .تلفن0 441 - 676 3 437 :

پست الکترونیکmrf78s@gmail.com:
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مقدمه
ی ش عیا
یهای ی
عفونت قارچی سطح پوست یکی از بیم را ی ی
یگرد ر     

است که میلیونها نفر از مر ار ناهج رسارس مد

مینماید ( .)8در این میان فر اوا نننترررین عفون اق ت ر یچ   
مربوط به شکل پ سنکیبلآ ادیدناک نژوتا    

(Candida

) albicansم مم یباش دد د ( .)8آزول و مش دننام نآ تاقت     
فلوکون لوزا      

)(Fluconazoleو کلوتریم لوزا      

) (Clotrimazoleگزینههای درمانی بر یا

عفونتتتها ای

کاندیدا آلبیکنس میباشند ،با این وجود مقاومت نس تب
به این داروها گزارش شده و حتی رو ب تسا شیازفا ه    
( 7و  .) 10از این رو استفاده از مواد بیولوژیک رویکرررد
مناس زا تهج رد یب

ب نایمر م نتشاد ش تالک

زا یشان

         

کاربرد آنتیبیوتیکها و سایر داروها میباشددد (  .) 16در
این زمینه دو گی لف عانعن ها فلی     ) (Mentha piperitaو
رزماری ) (Rosmarinus officinalisبه دلیل دارا ب ندو
خواص ضد میکروبی و ضد ق بط رد زابرید زا یچرا    
سنتی مورد توجه محققین بودهاند.
گیاه نعناع فلفل للی () Mentha piperitaاز تیر نایعانعن ه   
م مم یباش دد د ک نتشاد لیلد هب ه

تابیکرت یدیئونوالف

           

) (Flavonoidsو ترپنوئی ید     ) (Terpenoidsفعالیت    
سها ا از
مهاری در برابر انواع باکتریها ،قارچها و ویروس س
خود نشان میدهد ( .)91از سوی دیگر گی ذم ها کک کککور با
کاهش دوره التهاب و کمک به مراحل بازس مخز یزا   
طول دوره درمان را کاهش میدهد ( .) 18
گیاه  Rosmarinus officinalisبا نام عم امزر یمو ری   
گهای خطی همیشه سب ِزِز معطر تسا    
یک گیاه پایا با بر 
یها یی ی
شه اا ای ه نامرد رد نآ ییاو      بیمار یی 
ک زا ه    بخ شش 

استفاده از ای وب ینیلاب فادها رد هایگ ن ی دوبهب رد هژ       
زخم و عفونتهای آن گردیده است ( .) 12
مطالع اح ه ضض ضضضر ب وظنم ه رهسیاقم       آس سسیبش تخان ییی تأثثثیر
اسانس دو گیاه نعناع فلفل امزر و ی ر پ نازیم رب ی ا خس      
سیستم ایمنی به عفونت الق جاهم اب یئا رت     س ول لللها ای
ایمنی تک هستهای و چند هستهای در روند التی مخز ما   
جل هدش ینوفع ید

دیدناک اب ا شوم رد سنکیبلآ      

        

صحرایی انجام گردید.
شها
مواد و رو 
آماده سازی اسانس گیاه
برگهای تازه گیاه نعناع فلفلی و رزماری در خردادماههه
سا لل ل  1392از با غغغ گیاها نن ن داروی یی ی شهر راد یی ی ارومی هه ه
ی جم عع عع آوری و بصور گادج ت ان هههه ههه شستش وو وو
برگها یی ی
گردید هه ه و پ سس س از تأیی دد د دپارتما نن ن علو مم م گی ها یی ی و
کش زروا یی ی دانشاگ هه ه ارومیه ، ،،در سیا هه ه و در دمایی ی اتاققق
(  23 - 24درج هه ه س ارگیتنا دد د) خش دیناک هه ه و خر دد د ش ند د ؛؛ ؛
سپس به منظور تهیه اسانس گیاهان به مقدار م رو ددد نی زا ،،
در هر بار اسانس گیری در حدود  100گرم از پودر هر
ی دس اگت ههه کل جنو ررر ریختههه شددد و
گیاه در بالن نیممم لیتری ی
مق اد رر ر سههه تااا ش ششش براب رر وزن گیاهه ه ب ههه آن آب اضفا هه ه
س موجوددد در گیاههه با ا اس دافت ههه از دس اگت ههه
گردید .اس نا س س
س بدستتت
کلونجر به مدت  5ساعت استخراج شد .اس نا س س
م انیدرید ،،درون
ت س ید م م
آمده پس از آبگیری با س افلو ت ت
شیش هه ه رنگ یی ی کوچ کک ک جم عع عآوری گردی دد د و ت اا ا روز
ساخت پماد در یخچال نگهداری گردیدند (.)02
تهیه پماد پایه

پوستی ,عفونتها و همچنین بهبود زخم استفاده میشود

به منظور آماده سازی پمادهای درماننی  ،%3ب رادقم ه    3

( .)51خواص اتنوفارماکولوژی رزماری به دلیل حض رو

سیسی از هر اسانس خالص تهیه شده از برگهای گیاه

نها ) (Phenolic diterpenesو فنولیک
فنولیک دی ِتِترپ 

نعناع فلفلی و رزماری ،بههه ط هب هناگادج رو      100گرم

اس اهدی    ) (Phenolic acidsس هب ناققحم هجوت بب         

پماد پایه که از قبل تهیه شده ب یدرگ هفاضا ،دو د دامپ      .

مقایسه اثر موضعی اسانس دو گیاه نعناع فلفلی95 ...

پایه از ترکیب  70گرم وازلین و  30گرم اوسرین آم هدا

دمیا   

شده بود.

استفاده از کلونیهای ظ دش رها هه ههه ،اس  مین درادنات مک    

 37درج تشک دارگیتناس ه

ش هداد د اب سپس .

    

     

فارلند تهیه گردید (.)3

حیوانات مورد آزمایش
برای انجام این آزمایش  100سر موش صحرایی نر ن اژ ددد

نحوه ایجاد زخم

ویستار با محدوده وزنی  95 1- 205گرم و محدوده سنی

پس از القای بیهوشی عم ممومی با ا تزریق عضالننی mg5

 9الی  11هفته از محل نگهداری حیوانات آزمایش یهاگ

زایالزین  %2و  50 mgکتامین  ،%5موشششها ا ب وص ه رت   

دانش گشناد یکشزپماد هدک ا ا ه ر .دندیدرگ هیهت هیمو
حیوان تدم هب تا      

          

سهااای جداگان رد ه   
 10روز در قفسس 

شکمی بر روی میز جراحی قرار گرفتند و س سپ

س حط

پشتی موشها از ناحیه بین دو کتف تا ایلئوم آمادهسازی

محل آزمایش به منظور تطابق به شرایط محیط دیدج ی   

و اسکراب جراحی شد .پس از آماده سازی محل زخم

نگهداری شدند .قفسها ای نگه رظن زا تاناویح یراد    

و ضد عفونی نمودن محل زخم با الکل  70درجه ،زخم

شرایط دمایی ( 22±3درجه سانتیگراد) ،رطوب  ت ( (60 ±5

تم  عبرم لکش هب تماخض ما ((((( (((((( 1/5×1/5س رد )رتمیتنا

درص و )د  یهدرون (((( (  12س عا تت ت تار کی ی و 

 12س تعا   

ناحیه بین دو کتف ایجاد گردیددد (تص ریو  .)1بالفاص هل

روشنایی) در شرایط اس .دندوب درادنات    در ط قیقحت لو   

م ،مح طسوت مخز ل         0/5mlاز
پ خز داجیا زا س مممممم مم

حیوانات به شکل دستی توسط پلت تغذیه گردیدند و به

سوسپانس یدناک رمخم نوی د رگ هدولآ سنکیبلآ ا د .دی       

آب و غذا دسترسی آزاد داشتند.

سپس موشهای صحرایی آزم رد شیا چهاررر گر هو 25
تایی (شاهد ،کنترل و گروههای تحت درمان با پم دا %3

مها
نحوه تیمار زخ 
پس از ایجاد زخم ،تمام موشششها ا ب وط ه ر هب یفداصت     
چهار گروه تقسیم شدند .گروه اول (گروه ش چیه )دها   
گون د ار ینامرد ه ر ندومنن تفای دددد د ددد د .گر ود هو مم م (گر هو   
کنترل) تنها با استفاده از پماد پایه حاوی  70گرم وازلین
و  30گرم اوسرین تحت درمان قرار گرفتند .گروه سوم

نعناع فلفلی و پماد  %3رزماری) به طور تصادفی توزیع و
هرگروه خود به  5زیرگر هو  5ت یا ی ((گروهههها ای نمونه
برداری در روزهای مختلف) تقسیم شدند .بعد از سپری
شدن  24ساعت (به منظور کلونیزاس نامرد )رمخم نوی    
آغاز گردید (.)4

با استفاده از پماد  3درصد نعناع فلفلی و گروه چهارم با

تهیه مقاطع هیستوپاتولوژیک

پماد  3درصد رزم امیت یرا ر دندش   .... ...در ح دود  1گرم

در روزه ههه ای  16 ، 12 ،8 ،4و  02پ زا س

پماد به طور موضعی ،به شکل روزانه (یک ب ور رد را ززز)

زخمهای گروههای شاهد ،کنترل و درماننن نمونههه ب یتفا

بر روی محل زخم تا زمان بهبودی کامل قر هداد را شد

برداشته شد .بدین ترتیب که  2حیوان بط زا یفداصت رو   

( .) 17

هر گروه انتخاب میگردید و پس از ایج هب یشوهیب دا    
روش ذکر شده و انجام عمل اسکراب معمول جراح ،ی

آماده سازی سوسپانسیون مخمر
در ابتداا ،س اک درادناتسا هیو نن ننندی سنکیبلآ اد   

(PTCC

) 5022بر روی محیط کشت س تسکد دوروبا ر زو    آگ را
() SDAهمر هب لکینفمارلک اب ها تدم     

ارج ححح ح حححح ی از

 48س رد تعا   

تحت شرایط آسپتیک توسط پانچ بیوپسی ،نمونهههای به
قطر    7میل یی یمتر امت زا  م یمایتلا تفاب تماخض  ا ذخ             
میگردید .نمونه بافتی اخذ شده به منظور پای ندرک راد   
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در فرم نیلا   

 % 10خنث فاب ی ردا ش هداد رارق ر د و ه هب    

    

آزمایشگاه پاتولوژی جهت انج ،تیبثت لحارم ریاس ما     
س از تثبی و ت
بلوک زنی و تهیه مقطع منتقل گردید ..پس س
قالب   

گیر یی ی نمون هه هه )،ینزکولب( نیفاراپرد یتفاب یا         

توسط میکروتوم مقاطعی ب تماخض ه   

 5میکر هیهت نو   

ن -ائ رامش تهج( نیزو ش       
وب یلیسکوتامه شور ه نننن ن
گآمیزی گردید ( .) 17
سلولی) رن 

دراین بررسی پارامترهای آس یتخانش بی    نش هدنهد نا   
پیشرفت ترمیم از جملههه ن ،یقورع شیاز و     س ول لللها ای
التها بب بی ،می یی زان تش لیک    الی یی ه شا خخ خی وض ،نآ تماخ   
مهاجرت فیبروبالستی ،حجم توده کالژن و می ییزان بل غو
کالژن بر اساس رتبه بندی گ شراز

گردی لودج( د    )1

( .) 14
تجزیه وتحلیل آماری

ف اس رادنات ددد (ها ا)
ت می ییانگین  ±انحراف ف
دادهها بههه ص رو ت ت
ارائههه شد هه ه اس تتت .نرما لل ل بدو نن ن توزی یی ع دادهه ااا را بر اا ای
متغیره ههه ای باف تتت ت شناس سسس ی ب ااا ا اس دافت ههه ه از آزمو ننن ن
کولموگروف-اسمممیرنوف م رو ددد بررس سسی قراررر گرفتتت.
برای بررسی اختالف معنیدار آماری ،متغیرها ای ب ببین 2
گروه ،در هر بار اندازهگیری ،با اس دافت هه از مدللل خط ططی
عمومی برای اندازه گیریهاییی مکرررر (براای  )LDFی ییا
ویلکاکسون زوج نمونه آزمون (برای پارامترهای ب فا تتی)
رتبه مقایسه شد .برای تغیی ییر می ییان گروه ههی ب ببین فواصل ل
ل
زمانی اندازهگیری در طول فرایند بهبوددد زخم ،،آزم نو
کروس-کالوالیس انجام شد .برای هررر مقایسه ،،تف وا ت ت
ت
در  p<0/ 05در نظر گرفته شد .تجزی ییه و تحلی ییل آماررری
با اس دافت هه از نرممم اف از ررر ک ما پپیوتری انجاممم شددد (،SPSS
نسخه  ، 18شیکاگو ،ایلینوی ،ایاالت متحده آمریکا).

نتایج
با توجه به فاکتورهای مؤثر بر روند التیام زخم ذکر شده

در جدول  ،1بر اساس میانگین  ±خطای استاندارد میزان
آم  جردنم سا در رادومن          ،1مش یدرگ صخ د ر دنو       
کاهش آماس از روز چهارم به بعد در تم یما

گروهههها ا،

حالت نزولی داشته ،اما میزان ک سامآ شها   

زخمممها ای

درمان شده توسط پم یواح دا     %3اس امزر سنا ر رد ی   
       %3

روزه ه و ،متشه و مراهچ یا م یواح دامپ نینچ      

اس عن سنا ن  زا یلفلف عا ر ب متشه زو ه دعب   ،،،، ،،،،،،،،،،،،ک ها شش ش
یدهنددد
معنننیداری در مقایس گ اب هر ن دهاش هو شنا            ممم 
( .)p<0/ 05

بر اساس میانگین  ±خطای استاندارد میزان نوعروقزائی
مندر رد ج

ادومن ر         ،2مش ون دنور دیدرگ صخ             

عروقزایی ت زا دعب متشه زور ا ا جی ا لاح تنوفع د ت      
افزایشی داشته و از آن به بع  نازیم زا د ن ییاز قورع و      
کاسته میشود .با اینحال مشخص شد زخمممها ای درم نا
شده توسط پماد حاوی  %3اس لف عانعن سنا فل زا ی زور    
چهار ب هب م عععع ع عع د موج شیازفا ب     

معن نن یداری در می ناز   

تش خ قورع لیک و  و دیدج ین د تفاب مجح هجیتن ر

            

جوانهای گردیده است ( .)p<0/ 05
بر اساس میانگین  ±خطای استاندارد میزان نوعروقزائی
مندرج در نم رادو  ،3مش ترجاهم دنور دیدرگ صخ     
سلولهای فیبروبالست به مح ات مراهچ زور زا مخز ل    
دوازدهم بعد از ایجاد عفونت ،حال و هتشاد یشیازفا ت
از آن به بعد روند نزولی پیدا م ممیکنددد .می ترجاهم ناز   
سلولهای فیبروبالست ،در زخمهای درمان شده توسط
پماد حاوی  %3اسانس نعناع فلفلی در روزه و متشه یا
دوازده یسب شیازفا دهاش هورگ اب هسیاقم رد م ار       

       

چشمگیری داشته است (  .)p<0/ 01همچن نازیم نیا نی    
در زخمهای درمان شده توسط پماد ح یوا

 %3اس سنا
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رزماری نیز در مقایسه با گروه شاهد ،افزایش معنیداری

بر اس نیگنایم سا     ±خط شیازون نازیم درادناتسا یا     

نشان میدهد ( .)p<0/ 05

باف د جردنم یششوپ ت ر ومن  د را           ،5مش یدرگ صخ د     

بر سا  اس گنایم  ین         ±خط بوسر نازیمدرادناتسا یا       

روند نوزایش بافت پوششی از روز هش د مت ررر زخمممها ای

ک  جردنم نژال در رادومن          ،4مش یدرگ صخ د ر دنو       

کلیه گروهها آغاز شده است ،و تا آخرین روز بررس ،ی

رس مراهچ زور نامه زا نژالک بو

مه اا ای
رد          زخ مم 

رون ناشن شیازفا د        مممیدهددد .ام زیم نایم نیا رد ا ان        

گروههای تحت درم یمامت رد و ،تسا هدش زاغآ نا      
گروه هها ا ت  ،یسررب زور نیرخآ ا ر شن شیازفا دنو ان
م مم یده دد د .ام زیم نایم نیا رد ا ان د نژالک بوسر ر   

نوزایش بافت پوششی در زخمهای درم طسوت هدش نا    

      
      

پماد حاوی  %3اسانس نعناع فلفل هورگ اب هسیاقم رد ی     
  

شاهد افزایش بسیار چشمگیری داش  تسا هت

(( ((( )p<0/ 01

بطوریک  رد ه ر وو وز ش تفاب ،تنوفع اقلا زا دعب مهدزنا           

زخمهای درم ح دامپ طسوت هدش نا ا یو        %3اس سنا
       

پوشش  مخز حطس لماک روطب ی ر تسا هدیناشوپ ا               

چشمگیری داشته است (  .)p<0/ 01همچن نازیم نیا نی    

(تصویر  )1اما در گروه ش یششوپ تفاب لپ زونه دها      

نعن هورگ اب هسیاقم رد یلفلف عا رایسب شیازفا دهاش    
در زخمهای درمان شده توسط پماد ح یوا

 %3اس سنا

ناقص است (تصویر  .)1همچنین این میزان در زخمها ای

رزماری نیز در مقایسه با گروه شاهد افزایش معن ننیداری

درمان شده توسط پماد حاوی  %3اسانس رزماری نیز در

نشان میدهد ( .)p<0/ 05

مقایسه با گروه شاهد افزایش معنیداری نشا ان م ممیدهددد
( .)p<0/ 05
جدول  :1پارامترهای آسیب شناختی نشان دهنده پیشرفت ترمیم زخم و نحوی رتبه بندی آنها

امتیاز

سلولهای التهابی

نو زایش عروقی

فیبروبالست

کالژن

تشکیل بافت پوششی

0

عدم حضور

عدم حضور

عدم حضور

عدم حضور

ضخیم شدن لبههای برش

1

خفیف (اطراف بافت)

خفیف (بافت زیر جلد)

خفیف (اطراف بافت)

خفیف (بافت جوانهای)

مهاجرت سلولهای پوششی کمتر از % 50

2

خفیف (بافت جوانهای و خط

خفیف (بافت جوانهای)

خفیف (بافت جوانهای)

حداقل (بافت جوانهای)

مهاجرت سلولهای پوششی بیشتر از % 50

دمارکاسیون)
3

متوسط (بافت جوانهای و خط

متوسط (بافت جوانهای)

متوسط (بافت جوانهای)

متوسط (بافت جوانهای)

پل زدن ناحیه برش

دمارکاسیون)
4

برجسته (بافت جوانهای و خط

برجسته (بافت جوانهای)

برجسته (بافت جوانهای)

برجسته (بافت جوانهای)

شاخی شدن

دمارکاسیون)

تصویر  :1ریزنمای میکروسکوپی از سطح مقطع زخم در روزهای ( 4ردیف اول) و ( 61ردیف دوم) پس از ایجاد عفونت در گروههای مورد آزمایش ( Aو  :Dکنترل؛  Bو  :Eدرمانی با پماد
رزماری  %3؛  Cو  :Fدرمانی با پماد نعناع فلفلی %3؛ بزرگنمایی )4x
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نمودار  :1میزان شدت آماس گروه های مورد آزمایش در روزهای مختلف نمونه برداری .تمام داده ها بصورت میانگین  ±انحراف معیار ارائه شده است p<0/50 .نشان دهنده اختالف معنی
داری بین گروه های مورد آزمایش در همان روز می باشد.

نمودار  :2میزان نوزایش عروقی گروه های مورد آزمایش در روزهای مختلف نمونه برداری .تمام داده ها بصورت میانگین  ±انحراف معیار ارائه شده است p<0/50 .نشان دهنده اختالف معنی
داری بین گروه های مورد آزمایش در همان روز می باشد.

نمودار  :3میزان مهاجرت فیبروبالستها به محل زخم درگروه های مورد آزمایش و در روزهای مختلف نمونه برداری .تمام داده ها بصورت میانگین  ±انحراف معیار ارائه شده استp<0/50 .
نشان دهنده اختالف معنی داری بین گروه های مورد آزمایش در همان روز می باشد.
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نمودار  :4میزان رسوب کالژن درگروه های مورد آزمایش و در روزهای مختلف نمونه برداری .تمام داده ها بصورت میانگین  ±انحراف معیار ارائه شده است p<0/50 .نشان دهنده اختالف
معنی داری بین گروه های مورد آزمایش در همان روز می باشد.

نمودار  :5میزان نوزایش بافت پوششی درگروه های مورد آزمایش و در روزهای مختلف نمونه برداری .تمام داده ها بصورت میانگین  ±انحراف معیار ارائه شده است p<0/50 .نشان دهنده
اختالف معنی داری بین گروه های مورد آزمایش در همان روز می باشد.

انجام گرفته است ( 11و  .)02نعناع فلفل یلد هب ی ل اراد     

بحث
ی زاب مخز ک ب  ا ا رش داجی ای دشر تهج دعاسم ط       

     

     

باکتریها ،میتواند در نهایت منجر به عفونی شدن محل
زخم و ایجاد اشکال مزمن و حتی مر نیا زا .ددرگ گ    
رو مدیریت زخم به منظور مهار عفونت و ک لوط شها   
دوره درمان حائز اهمیت است ( )5ک یریگراک هب اب ه     
داروها و مواد بیولوژیک میتوان به ه تسد قوف فد    
یافت.
مطالعات بسیاری در زمینه خواص ض اق د ر سا یچ ا سن    
گی عن ها ن  و یلفلف عا رارش رد یرامز ی یهاگشیامزآ ط             

بودن منتول () ،Mentholمنتون () ،Menthoneترکیبات
فن و لو   

فالونوئی دددد د () ،Phenol/ﬂavonoidاکس دی     

کنند هه هه اا ایی مانن یپ د پ ونتیر ن      اکس سس ید ( Piperitenone

) oxideو پیپریتون اکسید ( )Piperitoneoxideو تر نپ
ها () Trepenesمیتوانددد فعالیتتتهاییی مه ربارب رد یرا   
س و باس سولی
باکتریها (مانند اس وئروا سوکوکولیفات سس سس
س) و
سه هه ا (مانن پره و ازنآولفنآ د سسسسسس س
سر سوئ )) ) ،ویرو سس 
قارچها (مانند کاندیدا و آسپرژیلوس) داشته باشد (.)91
به عالوه حضور رزمارینیک اس دی

)(Rosmarinic acid
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در کنار یداقم  ر و لومیت ،لوتنم یالاب  لورکاوراک
مهمترین اج یاز

           
   

م ثؤ ررر در فعالی دض و یرتکاب دض ت

قارچی گیاه نعناع فلفلی میباشند ( .)91به عالوه ویژگی
قار د لومیت یشک چ ر بارب  ر ادیدناک مواقم هیوس     

         

با گروه کنترل و شاهد استتت (  .)p<0/ 05ب جو نیا ا ود    
پماد  %3نعناع فلفلی بسیار موثرتر از پماد  %3رزماری در
فاز نخست ترمیم عمل کرده است.
ورود ب هلحرم ه      دومترمم میم زخ  رد م ر تشه یاهزو و     

آلبیک زانوکولف هب سن و ب ل ا د تردق  ا یظن ییاهور ر               

دوازده  یزاسزاب اب مخز داجیا زا سپ م ا و مویلتیپ

فلوکون نیسیرتوفمآ ای لوزا         Bبرابری    م ممیکن دد د ( )6و

مهاجرت فیبروبالستها به محل زخم مشخص میگردد

حتی در مواردی تفاوت معنی داری با داروهای م روکذ

( .)2مقایسه بین گروههای درمانی با پمادها ،نشاندهندههه

دارد (  .) 13مکانیس یچراق دض تیصاخ یلامتحا م           

تسریع در فاز دومترمیم از نظر مهاجرت فیبروبالستتتها ا

اسانس نعناع فلفلی تغییر اوید لکش  ر ادیدناک رمخم ه      

و بازسازی اپیتلیوم میباشد که در مقایسه با گروههها ای

آلبیکنس و ممانعت از ایجاد فرم پاتوژن به دلیل حض رو

شاهد و کنترل ،میزان افزایش معنیدار است ( .)p<0/ 05

آنتی اکسیدان های قوی میباشد (.)02

با این وجود پماد  3درصد نعن لباق لکش هب یلفلف عا      

همچنین خاصیت ضد باکتری رزماری بر ب تکا ررریهاییی

مالحظهای (  )p<0/ 01نسبت به پم دا  3درص امزر د ر یی یی
ی

گرم مثبت و گرم منفی در تحقیق بثا اب یددعتم تا ات     

(  )p<0/ 05مؤثر بوده است.

رسیده است که به دلیل تفاوت در س هراوید راتخا    تأثثیر

بررسی مراحل پایانیترمیم ،مرحله بلوغ ،ک یگژیو اب ه    

متف ناشن یتوا      م مم یده دد د (  .) 12رزمار یتنآ یواح ی       

ترشح کالژن و تولید باف هداد ناشن یخاش ت     م ممیشوددد

اکس  دننام یوق یاه نادیر یرامز ن دیسا کی            

        

          

( )2مشخص گردید که پماد  %3اسانس نعن هب یلفلف عا    

) ،(Rosmarinic acidکارنوزول ) ،(Carnosolرزمانول

طور قابل مالحظهههای در مقایس ببس دهاش هورگ اب ه

) ،(Rosmanolاپ  ی ر لونامز               )،(Epirosmanol

تسریع روند التیام از طریق افزایش سنتز و ترشح ک نژال

کارنوس دیسا کی          ) ،(Carnosic acidبورنئ لو     

و همچنین افزایش ضخامت بافت پوششی گردیده است

) (Borneolو وربنون ) (Verbenoneمیباشد کهدر این

و این تفاوت با گروههای شاهد و کنترل معنی دار است

می اد دیسا کینیرامزر و دیسا کیسونراک نا ریا

       

     

خاصیت ضدمیکروبی موثرتری میباشنددد (  .) 12حض رو
این ترکیبات در گیاه رزماری سبب ایجاد قدرت مهاری
در برابر رشد پ ه نژوتا اا ااا ،ک شها

پاسخخخها ای الته و یبا

(  .)p<0/ 01همچنین پماد  %3اسانس رزماری نیز موجب
افزایش معن ننیداری (  )p<0/ 05در می و زتنس ناز حشرت    
کالژن و همچن ب تماخض شیازفا نی

ااا ااااف شوپ ت ش رد ی   

مقایسه با گروه شاهد گردیده است.
حضور یسا کینیرامزر دننام یتابیکرت  دددددددددد ددد ،تیم و لو

محافظت از بافت زنده میگردد ( .) 12
نعن عا

کارواکرول ،تواما خاصیت ضد قارچی قابل مالحظهههای

 %3رزم شهاک هدنهد ناشن یرا     

         ش ششش یرازی ( Zataria

نتایج حاص اک زا ل ربر یواح دامپ د       %3اس سنا
فلفلی و پماد ح یوا

    

را ب نشیوآ ریظن یناهایگ ه    

طول دوره التهاب ،از طریق کاهش معنیداری در ش رام

 )multifloraم مم یبخش دد د ( .)9از ای ه هچرگا ور ن ر ود        

معن نن یداری در ش رام   

و ط هرود لو   

س ول للله اا ای الته و یبا

شیازفا     

گی وبذم هار تلا شهاک رد  ها بببببببب ب ،عفونت  

کهست هه های ب و اهژافورکام هژیو ه     
فاگوس سس یتها یی ی ت کک 

درمان موثرند ( 1و  ،)11ب جو نیا ا و رد هک نانچمه د      

نوزایش عروق در مرحله نخست ترمیم زخم در مقایسه

بررسیهای ما نیز مشهود است گیاه نعناع فلفلی ب لیلد ه   
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                 و هب ی هژ
 در،دددددد دد
     

 داش بیکرت نت ی یوق یاه نادیسکا یتنآ زا

نیرامزر ی یسا ک

 کار و لورکاو، تیمو لل ل،منتو لل ل

مقایسه با رزم ح اهنت هک یرا ا یتنآ نیا زا یخرب یو

اکسیدان ها است و نیز در مقایسه با گروههها ای ش و دها
، به شکل معنیداری سبب مخم دشر شهاک  ررر رررررر،کنترل
 افزایش سنتز کالژن و ن شیازو،کاهش طول فاز التهابی
     بافت پوششی و در نتیجه تسر مخز مایتلا دنیآرف رد عی
.عفونی شده توسط مخمر کاندیدا آلبیکنز گردیده است
نتیجه گیری
  

 نتایج حاصل از مطالعه حاضر اد ناشن  د ناسا هک  س ود
گیاه نعناع فلفلی و رزماری در مقایسه ب و دهاش هورگ ا
        

    کنتر و باهتلا شهاک رد یهجوت لباق نازیم هب ل

نامرد هرود شهاک              مثؤ رر ر
         م مم یت او نن ن

زین و

بازس مخز لحم یزا

     ب ثا هب هجوت ا ر تا هوراد یبناج ا.ب دو هه هان دد د

اسانسهای مزبور را به عنوان یک عام ض ل دد دددقارچی در
         مه اا ای عف ادیدناک اب هدش ینو
 درم یعضوم نا      زخ مم
.آلبیکنس پیشنهاد کرد
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Abstract
Wound infections caused by Candida albicans has grown substantially in recent years.
Development of drug resistance led to the use of biological materials may be considered as
an alternative solution. Studies show that Mentha piperita and Rosmarinus officinalis
contains flavonoids and menthol and hence they has antibacterial properties. We used sixty
male Wistar rats (weight 195-205 g). One square surgical wound with dimensions of 1/5×1/5
cm were performed on the back of each animal and immediately became infected whit 0.1 ml
of 1/5×107 CFU Candida albicans suspension. Then the rats were divided into 4 groups
(control, placebo and Menthe piperita 3% ointment and Rosmarinus officinalis 3% ointment)
each with 15 rats and randomly distributed into 5 subgroups each whit 3 rats (sample groups
on different days). Wound healing activity was performed by histological qualitative studies
and yeast counts on the end of 4th, 8th, 12th, 16th and 20th days after surgery. Edema rate in
treated groups in comparison with control and placebo groups significantly decreased
(p<0.05). new blood formation, fibroblast migration, collagen deposition and reepithelization rate in comparison with control and placebo groups significantly increased
(p<0.05). Topical application of Mentha piperita and Rosmarinus officinalis accelerate
candida albicans infected wound healing rate. This treatment option may be valuable in
clinical practice.
Keywords: Mentha piperita, Rosmarinus officinalis, Candida albicans, infected wound
healing.
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