
  99-4931/11مرداد و شهریور/دوره بیستم / ن مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستا

 رمک کبیراُاندام هوایی گیاه   تامهای  اثرات ضدقارچی عصارهتنی  برونبررسی 

(Ephedra major Host ) میکروسپوروم جیپسئومقارچ بر روی 
  3کورش مظفری،  2مسعود مدرسی،  1علی میکائیلی

 نایرا کرمانشاه، شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشیار، گروه قارچ. 1

مؤلف ) ایرانکرمانشاه،  ،، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهدارویی گروه فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی مرکز تحقیقات دارورسانی نوین، استادیار،. 2

 mmodarresi@kums.ac.ir،   342-22267242: تلفن. (مسئول

 ایران کرمانشاه، کده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،، دانشیکمیته تحقیقات دانشجویدانشجوی مقطع دکتری، . 2

 

 چکیده

ها   درماتوفیت درماتوفیتوزیس نوعی عفونت قارچی است که در آن سطوح خارجی بدن انسان و حیوانات توسط: زمینه و هدف

دارویی، دارای  هایو مقاومتدرماتوفیت موجود به علت عوارض جانبی  استفاده از داروهای ضد. دنگیر مورد تهاجم قرار می

یکی از ارمک کبیر . ُهستند لذا امروزه گیاهان دارویی بعنوان منابع جدید تهیه داروهای ضدقارچ مطرح .باشدهایی می محدودیت

در این پژوهش اثر . ها گزارش شده است باشد که اثرات ضدقارچی آن علیه برخی از قارچ ترین گیاهان دارویی میقدیمی

 .مورد مطالعه قرار گرفت میکروسپوروم جیپسئوم قارچاین گیاه علیه ضدقارچی 

ها علیه  اثرات ضدقارچی این عصاره. های تام آبی و هیدروالکلی تهیه شداز اندام هوایی خشک شده گیاه، عصاره :روش بررسی

ر این پژوهش، از تربینافین به عنوان د. سازی در آگار و انتشار دیسک بررسی گردید به دو روش رقیق میکروسپوروم جیپسئومقارچ 

سازی در آگار و انتشار دیسک ها در پایان هفته دوم مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج روش رقیقکشت .کنترل مثبت استفاده شد

 .و اندازه قطر هاله عدم رشد ثبت گردیدند( MIC)بترتیب بصورت حداقل غلظت مهارکنندگی 

از خود اثر ضدقارچی نشان داد اما در روش  mg/ml 13مساوی  MICازی در آگار، تنها عصاره آبی با س در روش رقیق :ها یافته

میکروسپوروم برای  تربینافین MIC ضمناً. های تهیه شده از هر دو عصاره، مهار رشدی مشاهده نشد انتشار دیسک در کلیه غلظت

 .گردید تعیین g/mlµ 5/3 جیپسئوم

دارای فعالیت ضددرماتوفیتی علیه قارچ  کبیر ارمکتام آبی اندام هوایی گیاه ُ  که عصاره دادندنتایج نشان  :گیری نتیجه

سازی  این احتمال وجود دارد که با خالص. اما قدرت اثر این عصاره قابل مقایسه با تربینافین نیست ،باشدمی میکروسپوروم جیپسئوم

 .بدست آورد شاخص ت ضددرماتوفیتیترکیباتی با اثرابتوان این گیاه،  عصاره آبی بیشتر

 .میکروسپوروم جیپسئوماثرات ضددرماتوفیتی،  اندام هوایی،، ارمک کبیرُ:  هاکلید واژه

16/1/32:پذیرش 26/11/32:اصالحیه نهایی 22/2/32:وصول مقاله  
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 مقدمه

شیوع عفونتهای قارچی سطحی در چند دهه اخیر افزایش  

 درصد 23-25 در حال حاضربطوریکه  ،است پیدا نموده

 .(1)ند هست هااین عفونت متأثر ازجمعیت جهان 

شایعترین عفونت قارچی پوستی  درماتوفیتوزیس یا کچلی

این  .(2-5)شود  ها ایجاد می باشد که بوسیله درماتوفیت می

 باشدبیماری یکی از مسائل مهم درمانی ایران و جهان  می

هفت  عامل بروزاتوفیتی عفونتهای درم لحاظ بالینیاز  .(2)

سر، بدن، کشاله ران، پا،  های کچلی کچلی شامل نوع

 توجه با درماتوفیتوزیس .(7)باشند  می و ناخن دست، ریش

 انسانها برای همواره شود می سبب که عوارضی و عالئم به

 هزینه و وقت اتالف ناتوانی، رنج، و درد چون مسائلی

-عفونت حیوانات نیز در و داشته همراه به درمان را سنگین

 موجودات، آزار بر عالوه هادرماتوفیت از ناشی های

 شده استصنعت دامپروری موجب  در فراوانی را خسارات

  .(6و4)

، تریکوفیتونها به سه جنس درماتوفیتبطورکلی   

. (3)شوند  بندی می تقسیم اپیدرموفیتونو  میکروسپوروم

خود،  به سه  صلیبر اساس زیستگاه اهمچنین ها  درماتوفیت

بندی  طبقه دوست دوست و انسان ، حیواندوست دسته خاک

 با دوست خاک درماتوفیتی جیپسئوم میکروسپوروم. شده اند

 بدن سر، کچلی حیوان و انسان در که باشدمی جهانی انتشار

  .(13) نماید می ایجاد را ران کشاله و پا کچلی گاه و

رماتوفیتوزیس، ه دلیل اهمیت بهداشتی و اقتصادی دب 

پیشگیری از این بیماری و درمان آن امری ضروری بنظر 

 درمانهای از درماتوفیتوزیس درمان در گذشته برای. رسد می

  ،ید محلول مس، جیوه، حاوی پمادهای قبیل از موضعی

 بوریک سالیسیلیک، اسید سولفور، حاوی های فرآورده

 کچلی یفور درمان) X-اشعه تیمول، اسید، یکئبنزو اسید،

برای  درحال حاضر .(11و12) ه استشد می استفاده...  و( سر

ها  درمان اشکال مختلف درماتوفیتوزیس از آزول

نفتیتربینافین و )ها  آمین ، آلیل(هاآزول ها و تری ایمیدازول)

، گریزئوفولوین، سیکلوپیروکس، بوتنافین، تولنفتات و (فین

 یان این داروها،از م .(12) شودمی کمک گرفته آمورولفین

ی ضدقارچ مطرح هامؤثرترین دارو یکی از بعنوانتربینافین 

خطرات درمانهای  ،جدید هر چند داروهای .(12)باشد می

( خطر ابتال به سرطانهای پوستی)گذشته از قبیل پرتودرمانی 

فراروی این داروها  ،های بسیاریاما چالش ،(15)را ندارند 

 مشکل قارچی بیماریهای اوقات درمان اغلب. قرار دارد

 و ها ژن دارای و بوده یوکاریوت قارچها زیرا است،

 خود (یوکاریوت)انسانی  های میزبان مشابه ژنی محصوالت

باشند که این تشابهات زیاد، سبب تحت تأثیر قرار گرفتن  می

بیمار توسط داروهای ضدقارچ و  سالم هایسلولهای بافت

در نتیجه . (17و16) شود می ارض جانبی فراوانایجاد عو

 تعداد داروهایضدباکتری فراوان،  وجود داروهایبرخالف 

 ضدقارچ موجودداروهای  .(14)د نباش ضدقارچ محدود می

و  از خود بروز داده زیاد و بعضاً خطرناک عوارض جانبی

. (13و23) باشند می همچنین دارای تداخالت دارویی فراوان

برخی از این داروها  نسبت به عالوه براین، درماتوفیتوزیس

 و مدت طوالنی اغلب آن درمان و (21)پیدا نموده ت ممقاو

 ناخن های کچلی در ویژه به عفونت عود .(22) است هزینهپر

 شکست .است مانده باقی مسأله یک عنوان به هم هنوز ،پا و

 چند امروزه .(22) است شایع بسیار ناخن نیز کچلی درمان

بوده  دسترس در توفیتوزیسدرما درمان برای جدید داروی

 و ها آزول یعنی اصلی ضدقارچی خانواده دو به متعلق که

بنابراین با توجه به مشکالت  .(12) هستند هاآمین آلیل

از یک طرف و اهمیت بهداشتی و  موجودداروهای 

اقتصادی درماتوفیتوزیس از طرف دیگر، راهی جز تحقیق و 

 وهایدارشناسایی و ساخت  ،کشف در جهتپژوهش 

ضددرماتوفیت که عاری از مشکالت فوق بوده و یا حداقل 

پیش  ،برخی از مشکالت داروهای موجود را نداشته باشند

 بر متعددی مطالعات راستا همین در .قرار ندارد محققینروی 
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 شده انجام آنها ءاجزا و گیاهان ضددرماتوفیتی اثرات روی

 ،اُرمَک ای بز ریش فارسی نام با افدرا ان جنسگیاه .است

 سنتی طب در استفاده مورد گیاهان ترینقدیمی از یکی

 در سنتی طب در افدرا جنس به متعلق های گونه. دنباش یم

 و لرز تب، ها،استخوان و مفاصل درد آرتریت، ادم، درمان

 ضدویروسی، ضددردی، اثرات دارای و داشته کاربرد آسم

 های گونهرین تمهم از یکی .(22) باشند می...  و ضدباکتریایی

 اثر که (25) باشد میاٌرمک کبیر یا   ماژور افدرا گونه ،افدرا

 از. است رسیده اثبات به مختلف تحقیقات در آن ضدقارچی

 است، داشته اثر آنها علیه گیاه این که هاییقارچ جمله

 باشد می منتاگروفیتس تریکوفیتون و کانیس میکروسپوروم

 دیگر روی بر یاهگ این ضدقارچی اثرات اما. (27)

 جیپسئوم میکروسپورومز قبیل اشایع  و مهم های درماتوفیت

 و موضوع این به توجه با. است نگرفته قرار بررسی مورد

 مشکالت نیز و ها درماتوفیت از ناشی عفونتهای اهمیت

 پژوهش این از هدف، ضددرماتوفیتوزیس کنونی داروهای

 یهعل ماژور فدراا گیاه ضدقارچی اثرات بررسی

 با طبیعی ماده یک به دستیابی و جیپسئوم میکروسپوروم

 .بود ضددرماتوفیتی اثرات

 

 بررسیروش 

بوده و  مایشگاهیزو آ این تحقیق از نوع مطالعه تجربی 

 .شامل مراحل ذیل می باشد
 میکروارگانیسم

میکروارگانیسم استفاده شده در این مطالعه، قارچ 

 PTCC5070ا کد ب که بوده استمیکروسپوروم جیپسئوم 

ها و باکتریهای صنعتی  ای کلکسیون قارچ از مرکز منطقه

 . خریداری گردید( ایران –تهران )ایران 
 تهیه ماده تلقیح میکروارگانیسم

میکروارگانیسم خریداری شده، ابتدا در محیط کشت  

حاوی سیکلوهگزیمید و کلرامفنیکل، )مایکوبایوتیک آگار 

مدل ) داخل انکوباتوردر ( اکاناد Quelabاز شرکت 

CM55 در دمای  (از شرکت فن آزماگستر ساخت ایران

بمنظور . هفته کشت داده شد 2درجه سانتیگراد بمدت  25

های رشد یافته بر سطح محیط  تهیه ماده تلقیح، کونیدی

آوری شده و  کشت توسط محلول نرمال سالین استریل جمع

به کمک ،  23پس از عبور دادن از فیلتر واتمن شماره 

 PD-303UVمدل  APELبا نام )دستگاه اسپکتروفتومتر 

-غلظت نهایی سوسپانسیون میکروبی با رقیق (ژاپن ساخت

سازی توسط محلول نرمال سالین استریل، در حد 

CFU/ml 137 ×3/1 تنظیم گردید. 

 های تام از اندام هوایی گیاه تهیه عصاره

 در واقع رچهارزب منطقه از کبیر رمکاٌ گیاه هوایی اندام

 آوری جمع خردادماه در ،آبادغرب اسالم به کرمانشاه جاده

 شناسی گیاه متخصص توسط شده آوری جمع گیاه .گردید

 مورد کرمانشاه شهرستان طبیعی منابع تحقیقات مرکز

در هرباریوم گیاه  و یک نمونه از گرفت قرار شناسایی

اندام هوایی  .نگهداری شد دانشکده داروسازی کرمانشاه

های  ساقهه و آوری در سایه خشک گردید گیاه پس از جمع

 تام برای تهیه عصاره. توسط آسیاب برقی پودر شد آن سبز

با آب مقطر درحال جوش  13به  1آبی، پودر گیاه به نسبت 

دستگاه همزن د و به مدت یک ساعت بر روی گردیمخلوط 

-MR Heiمدل  Heidolphبا نام )حرارتی  مغناطیسی

Standard سانتیگراد  درجه 43-33دمای  در (اخت آلمانس

تهیه عصاره  جهت .و سرعت چرخش مناسب قرار داده شد

% 43با متانول  13به  1تام هیدروالکلی نیز پودر گیاه به نسبت 

ساعت در دمای آزمایشگاه  22ه و به مدت گردیدمخلوط 

با سرعت چرخش مناسب بر روی دستگاه همزن مغناطیسی 

آمده پس از صاف  های تام بدست عصاره .گیری شدعصاره

 مدل Heidolphبا نام ) روتاریدستگاه شدن، توسط 

LABOROTA 4000-efficient ساخت آلمان) 

درجه سانتیگراد خشک  23کمتر از در دمای  تحت خالء و

شک شده در ظروف خهای  نهایت عصاره و در گردیده
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ای در دمپژوهش بسته تا انجام مراحل بعدی  ای درب شیشه

 .نددرجه سانتیگراد نگهداری شد -23
 های تام بررسی اثرات ضدقارچی عصاره

بر روی  کبیر اٌرمک های تام گیاه اثرات ضدقارچی عصاره 

به دو روش انتشار دیسک و میکروسپوروم جیپسئوم قارچ 

 .ندسازی در آگار مورد بررسی قرار گرفترقیق
 روش انتشار دیسک( الف

ای و فلزی مورد استفاده با  یل شیشهوسا در ابتدای کار کلیه

 UBNمدل  Memmertبا نام )آون  داخل در نگرفتقرار

به مدت  ،درجه سانتیگراد 123دمای با ( ساخت آلمان 500

در  نیزمراحل کار  ییک ساعت استریل گردیدند و تمام

با توجه به تست . کنار شعله و تحت شرایط تمیز انجام شد

سولفوکساید  متیل دی پایلوت و اینکه حالل مرسوم

(DMSO )کردن ترکیبات با غلظت های مناسب برای حل

باشد میغیرقطبی و قطبی، خود دارای اثرات ضددرماتوفیتی 

کمک  هب ،آبی و هیدروالکلی خشک تام های عصاره، (26)

 POWER SONIC410با نام ) اولتراسونیکدستگاه 

و حرارت مالیم در  (ساخت کره جنوبی LUC-410مدل 

از عصاره خشک آبی پنج غلظت . ب مقطر حل شدندآ

و از عصاره هیدروالکلی پنج % 5/3و % 1، 5/2%، 5%، 13%

در آب مقطر، تهیه % 25/3و % 5/3، %1، %5/2، %5غلظت 

های میکروبی به  برای جلوگیری از ورود آلودگی. گردید

عبور  محیط کشت، محلولهای تهیه شده از فیلتر میکروبی

مدل  Eppendorfبا نام ) کمک سمپلربه . داده شدند

Reference 2 25تحت شرایط تمیز،  (ساخت آلمان 

های تهیه شده، به روی  میکرولیتر از هر یک از غلظت

میلیمتر مخصوص مطالعات  2/7با قطر  های کاغذی دیسک

. منتقل گردید (از شرکت پادتن طب ساخت ایران)میکروبی 

استریل جداگانه در ویالهای  ها دیسک ،پس از خشک شدن

بر روی گرفتن و تا زمان قرار  بسته بندی شدهدار  درب

همچنین . در یخچال نگهداری شدندمحیط کشت، 

بعنوان نیز میکرولیتر آب مقطر  25های محتوی  دیسک

در این پژوهش . تهیه گردید( ها حالل عصاره)کنترل منفی 

شرکت داروسازی تهران شیمی واقع در از )از تربینافین 

برای تهیه محلول . دشبه عنوان کنترل مثبت استفاده ( رانته

( آلمان Merckساخت شرکت ) DMSOتربینافین از 

یک محلول استوک از ابتدا بدین منظور  .(24) استفاده شد

 DMSOدر  mg/ml 1با غلظت پودر خالص تربینافین 

 g/mlµغلظت  ،آب مقطرکمک  هو سپس ب آماده گردید

 25از محلول تربینافین تهیه شده، . دشاز تربینافین تهیه  5

های مربوط به تربینافین منتقل  میکرولیتر بر روی دیسک

در آب مقطر DMSO (l/mlµ 5 )غلظت مشابه  از. گردید

جهت تهیه ( حالل تربینافین)نیز به عنوان کنترل منفی 

پلیت های حاوی محیط . استفاده شد ههای مربوط دیسک

تهیه گردید و  ی آزمایشگاه،در دما کشت خالص منعقد شده

های آماده شده در مراحل قبل را  با رعایت  دیسک

در کنار شعله بر روی محیط  ،استفاده از پنس ها و با برچسب

در هر پلیت چهار دیسک قرار داده شد . منتقل شدندکشت 

برابر بوده و فواصل دیسک ها از یکدیگر تقریباً بطوریکه 

ر مصرف مخصوص های یکبا پلیت) هافضای پلیت

سانتیمتر از شرکت فرازبین  7های میکروبی با قطر  کشت

 تقسیم به چهار قسمت نسبتاً مساوی (کیمیا ساخت ایران

بر میکرولیتر  133، ماده تلقیح میکروارگانیسماز  .شد بندی

روی هر پلیت انتقال داده و بطور یکسان در سطح محیط 

 25مای در د هفته 2مدت ها بپلیت .گردید کشت پخش

سطح  این مدت، در طی. درجه سانتیگراد کشت داده شدند

و نتایج به  گردیداز نظر رویش کلی قارچ کنترل  ها پلیت

به شکل هاله عدم رشد در اطراف )صورت عدم رشد 

نتایج حاصل از روش  .نددو یا رشد گزارش ش( دیسک

انتشار دیسک، بر مبنای ایجاد یا عدم ایجاد هاله عدم رشد 

کشت   های قرار داده شده بر روی محیط اف دیسکدر اطر

ای که هاله عدم  براین اساس، ماده. باشد جامد، استوار می

رشد با قطر بیشتری ایجاد نماید، اثرات ضدقارچی بیشتری 
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ای که هیچ هاله عدم رشدی بوجود نیاورد، فاقد  داشته و ماده

 چنانچه هاله عدم رشد در پایان .باشد اثرات ضدقارچی می

توان نتیجه گرفت که رشد قارچ  هفته دوم ثابت بماند می

 کلیه مراحل فوق، الزم به ذکر است که. مهار شده است

 .مرتبه تکرار شد 2برای هر نمونه 
 سازی در آگارروش رقیق( ب

های  غلظت آبی تام از عصاره ،سازی در آگار روش رقیق در 

لیتر محیط  گرم عصاره در میلی میلی 25/1و  5/2، 5، 13، 23

، 5/2، 5، 13های  هیدروالکلی غلظت تام کشت و از عصاره

لیتر محیط کشت،  گرم عصاره در میلی میلی 725/3و  25/1

با )پلیت های کنترل مثبت حاوی تربینافین همچنین . تهیه شد

 32125/3و  3725/3، 125/3، 25/3، 5/3های غلظت

ترل کن های پلیتو ( کشت لیتر محیط میکروگرم در میلی

و حالل تربینافین  (آب مقطر)ها  حاوی حالل عصاره منفی

تهیه  (لیتر محیط کشت در میلی DMSOمیکرولیتر  5/3)

به همان شیوه مذکور در مرحله پس از تهیه پلیت ها،  .شد

میکرولیتر از ماده تلقیح میکروارگانیسم،  133انتشار دیسک، 

ح محیط بر روی هر پلیت انتقال داده و بطور یکسان در سط

 25هفته در دمای  2ها بمدت پلیت .کشت پخش گردید

ها  و درنهایت سطح پلیت درجه سانتیگراد کشت داده شدند

نتایج  .از نظر رویش کلی قارچ مورد ارزیابی قرار گرفتند

سازی در آگار، بر مبنای تعیین حداقل حاصل از روش رقیق

شد غلظتی از ماده مورد مطالعه که بتواند باعث مهار ر

یعنی )میکروارگانیسم در محیط کشت جامد آگار بشود 

لذا . استوار می باشد ،(MICحداقل غلظت مهارکنندگی یا 

. تعیین گردید MICبعد از پایان دوره زمانی کشت، مقدار 

 2برای هر نمونه کلیه مراحل فوق، الزم به ذکر است که 

  .دشمرتبه تکرار 
 هاروش گردآوری داده

العه اثرات ضدقارچی، نتایج در پایان در هر دو روش مط

در روش انتشار . مورد ارزیابی قرارگرفت کشت هفته دوم

درصورت مشاهده عدم رشد، اندازه قطر دایره عدم دیسک، 

با بار تکرار هر آزمایش،  2و نتایج گیری شد رشد اندازه

انحراف  ±بصورت میانگین  Excel 2007افزار کمک نرم

سطح  سازی در آگار،در روش رقیق .دگردی ارائهاستاندارد 

ها از نظر رویش کلی قارچ کنترل شد و کمترین  پلیت

غلظتی از عصاره که مانع از رشد قارچ شده بود، بعنوان 

آن عصاره برعلیه قارچ  (MIC)حداقل غلظت مهارکنندگی 

 .(23) ثبت گردیدمورد مطالعه 

 

 یافته ها

 اندام تام های عصاره ضددرماتوفیتی اثرات نتایج بررسی 

 میکروسپوروم جیپسئوم علیه قارچ کبیر اٌرمکگیاه  هوایی

 1در مقایسه با تربینافین به روش انتشار دیسک در شکل 

یک از  پیرامون هیچبرطبق این نتایج، . نمایش داده شده است

در ) آبی و هیدروالکلی تام های های حاوی عصاره دیسک

. ه استشکل نگرفت  یهاله عدم رشد (های قابل تهیه غلظت

میکروگرم تربینافین هاله  125/3اما پیرامون دیسک حاوی 

همچنین  .مشاهده شد میلیمتر  52± 72/2 قطرعدم رشدی به 

الزم به ذکر است که حاللهای بکار رفته برای انحالل 

 ،(DMSOمحلول )و تربینافین ( آب مقطر)عصاره ها 

   .اثرات مهاری بر روی رشد قارچ نداشتند
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به  میکروسپوروم جیپسئوم  قارچو تربینافین علیه  کبیر رمکاٌه های تام گیا حاصل از بررسی اثرات ضدقارچی عصاره نتایج :1شکل 

روش انتشار دیسک

 اندام تام های عصاره ضددرماتوفیتی اثرات نتایج بررسی

به  میکروسپوروم جیپسئومعلیه قارچ  کبیر اٌرمکگیاه  هوایی

 .بیان شده است 1آگار در جدول  در زیسا  روش رقیق

صاویری از تأثیرات عصاره آبی بر ت 2در شکل  همچنین

رج در دطبق اطالعات من. آورده شده استقارچ  رشد

مساوی  MICعصاره آبی با  شود کهمشخص می 1جدول 

mg/ml 13 میکروسپوروم علیه قارچ  ،محیط کشت  رد

 ست درحالیکهه ااثر ضدقارچی از خود نشان داد جیپسئوم

و قابل )های تهیه شده  هیدروالکلی در غلظت تام عصاره

 MICو  نشان نداد از خود اثر ضدقارچیهیچگونه ( تهیه

. تعیین شد محیط کشت در mg/ml 13این عصاره بیشتر از 

گزارش  g/mlµ 5/3 تربینافین برای این قارچ MICضمناً 

رای الزم به ذکر است که حاللهای بکار رفته ب. گردید

محلول )و تربینافین ( آب مقطر)ها  انحالل عصاره

DMSO)، اثرات مهاری بر روی رشد قارچ نداشتند.   

 آگار در سازی رقیق به روش میکروسپوروم جیپسئومعلیه قارچ  کبیر رمکاٌ های تام گیاه حاصل از بررسی اثرات ضدقارچی عصاره نتایج: 1جدول 

غلظت در محیط کشت  نوع عصاره تام

(mg/ml) 

 *رشد یا عدم رشد قارچ

 

 عصاره آبی

25/1 + 

5/2 + 

5 + 

13  -

23  -

 

 عصاره هیدروالکلی

725/3 + 

25/1 + 

5/2 + 

5 + 

13 + 

 .(پلیت سه میانگین)باشد  می نظر مورد غلظت قارچ در رشد عدم معنی به( _)منفی عالمت و قارچ رشد معنی به)+(  مثبت عالمت *
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 سازی در آگار در روش رقیقمیکروسپوروم جیپسئوم علیه  کبیر رمکاٌآبی گیاه   عصاره تاماثرات ضدقارچی : 2شکل 

 

 بحث 

نتایج بدست آمده از دو روش بررسی اثرات ضدقارچی دو  

هر دو عصاره در روش ، بیانگر آن هستند که عصاره تام

البته در محدوده )انتشار دیسک فاقد اثرات ضدقارچی بوده 

ولی در روش ( مقدار عصاره موجود در دیسک ها

سازی در آگار، عصاره آبی از خود اثرات ضدقارچی  رقیق

پس میتوان در . نشان داده استمیکروسپوروم جیپسئوم علیه 

 اٌرمکاندام هوایی گیاه  عصاره آبی کهمجموع اظهار داشت 

 .دارد درماتوفیتی علیه قارچ مورد مطالعهضد خاصیت کبیر

 های غلظت در قارچ رشد که بدلیل شدمشخص همچنین 

 گیاه این ،عصاره بدون کشت محیط و عصاره این پایین

میکروسپوروم   قارچ رشد مهار باعث غلظت به وابسته بطور

 ارمک کبیرُ آبی  عصاره MIC مقایسهبا . شود می جیپسئوم

 اثرات در زیادی بسیار اختالف تربینافین، داروی با

 شرایط در نتیجه، در. گردید همشاهد آنها ضدقارچی

 رقابت توانایی کبیر اٌرمک گیاه تام آبی آزمایشگاهی عصاره

 اثر داشتن به توجه با اما .ندارد را تربینافین با( جایگزینی یا)

 جیپسئوم میکروسپوروم قارچ روی بر عصاره این ضدقارچی

 بوده تام عصاره مطالعه، این در استفاده مورد عصاره اینکه و

 در اختالف این لذا است، زیادی ترکیبات غیرمؤثره ویحا و

 اٌرمک آبی  عصاره و تربینافین برای آمده دست به نتایج
 اثرات بررسی نتایج. (16) باشد انتظار مورد تواند می ،کبیر

 که دیگر مطالعاتنتایج  با طرح این در گیاه این ضدقارچی

 ررسیب مورد را افدرا جنسهای مختلف  گونه از اثر همین

 سال در همکاران و پناهی .دارد هماهنگی ،اند داده قرار

 استونی و اتانولی متانولی، های عصاره ضدقارچی اثر 2311

آوری شده از منطقه البرز  جمع کبیر اٌرمک گیاهاندام هوایی 

 تریکوفیتون، کانیس میکروسپورومروی قارچهای  بررا 
با توجه . ندندبه اثبات رسا آلبیکنس کاندیداو  منتاگروفیتس

براساس مقادیر پودر  MICبه اینکه در آن پژوهش مقادیر 

براساس  MICمقادیر  حاضردر طرح  و (27)گیاه بیان شده 

مقایسه نتایج آن  ،مقادیر عصاره خشک ذکر شده است

اما برخالف . عملی و درست نیست ،حاضر مطالعهپژوهش با 

، عصاره آبی مورد سنجش توسط پناهی حاضرنتایج پژوهش 

تواند  که این خود میو همکاران  فاقد اثر ضدقارچی بود 

اینکه  ،توجیهاتاین  از جمله .باشدداشته متعددی  توجیهات

 ، میتوانددر طرح پناهی جوشاندن در تهیه عصاره آبیفرآیند 

اینکه محل یا  ،(27) اجزای فعال ضدقارچ را از بین برده باشد

متفاوت بوده که  ،در دو طرح گیاهی گونه  ت اینبرداش

تواند بر محتوای  می رویش گیاه، خود در محلوجود تفاوت 

تفاوت در یا اینکه و  گذار باشدریثتأها  شیمیایی گونه

دیگر  توجیهو  ردهای قارچی مورد مطالعه وجود دا گونه

های  بکار رفته در تهیه عصارهنکه امکان دارد حاللهای آلی آ

د و نخوب تبخیر نشده باش ،پناهی و همکاران آبی طرحغیر

اثر مهاری، مربوط به این حاللها یا اثر سینرژیسم این حاللها 

 که ه استگردید اثباتیگر د در پژوهشی. ها باشد با عصاره

 باعث ،کبیر اٌرمکگیاه  ریشه و هوایی اندام متانولی عصاره

 روی بر و شده پاراسیتیکوس آسپرژیلوس قارچ رشد توقف
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در یک  .(23) دارد مهاری اثر یقارچ آفالتوکسین تولید

 چندین ضدمیکروبی اثرات همکاران و Feresin پژوهش

 افدرا برینا جمله از آرژانتین سنتی طب در استفاده مورد گیاه

 و دادند قرار بررسی مورد قارچها از تعدادی روی بررا 

 نولی،متا های عصاره که رسیدند نتیجه این به درنهایت

 قارچهای برعلیه گونه مذکور کلرومتانی دی و هگزانی

 ،کانیس میکروسپوروم ،نئوفورمانس کریپتوکوکوس

 تریکوفیتون ،روبروم تریکوفیتون ،جیپسئوم میکروسپوروم
 در .(21) ندارد اثری فلوکوزوم اپیدرموفیتون و منتاگروفیتس

 نیز مصر درافدرا آالتا  ضدمیکروبی فعالیت بررسی طی

 گیاه، این مختلف های عصاره میان در که ه استشد صمشخ

 و داشته را ضدمیکروبی فعالیت قویترین استونیتریلی عصاره

 آسپرژیلوس) مطالعه آن در بررسی مورد هایقارچ کلیه
 سینسفاالستروم ،ایتالیکوم سیلیوم پنی ،فومیگاتوس

. (22) دنمای می مهار را( آلبیکنس کاندیدا و راسموزوم

 متانولی ضدقارچی عصاره فعالیت همکاران، و نیائروستا

 را سارکوکارپا افدار متانولی عصارهو  افدرا الریستانیک

 مذکور عصاره شد مشخص آن نتیجه در که نمودند بررسی

 علیه را شاخصینسبتاً ضدقارچی  فعالیت ،گیاه دو هر از

 و گالبراتا کاندیدا ،فالووس آسپرژیلوس های قارچ

 ،عالوه براین .(22و22) دهد می شانن نیجر آسپرژیلوس
 اندام و کالوس ضدقارچی اثرات همکاران و مهر پارسایی

 ، E. procera)                افدرا جنس از گونه سه هوایی

E. strobiliacea، E. pachyclada) بررسی را 

 های عصاره کلیه که گردید مشخص تحقیق این طی. نمودند

 کالوس، کشت محیط با یسهمقا در هوایی اندام متانولی

 اثباتهمچنین  پژوهش این .دارند بیشتری ضدقارچی اثرات

 و نیجر آسپرژیلوس قارچ دو علیه افدرا گونه سه هر که نمود

در  .(25) باشند می مهاری اثرات دارای آلبیکنس کاندیدا

که  ه استشدپژوهشی توسط جمیل و همکاران مشخص 

 فعالیت دارایدیانارارژافدرا ه ریش و ساقه متانولی عصاره

 فوزاریوم قارچهای علیه( اندک چند هر) ضدقارچی

، آسپرژیلوس نیجر، سوالنی فوزاریوم، فرم مونیلی

و  آلترناریا، سپرژیلوس فالووس، آآسپرژیلوس فومیگاتوس

 .(27)باشد  می موکور

، اثرات ضدقارچی فوق با توجه به مطالعات ذکر شده 

افدراها در  .باشد می هودمش افدراهای مختلف جنس  گونه

 هب هاشیمیایی آن محتوایاند و  مناطق وسیعی از جهان پراکنده

گونه، اندام گیاه، زمان برداشت، منطقه جغرافیایی و  نوع

به تبع آن بستگی دارد، بنابراین  ترکیباتاستخراج  روش

 باشدممکن است متفاوت  آنها هم فارماکولوژیکی اثرات

 های گونه از برخی ضدقارچی أثیرت عدمدر واقع . (26و24)

 متفاوت شیمیایی محتوای به مربوط است ممکن افدرا

 مختلف های سویهو یا حساسیت متفاوت  افدراهای  گونه

 فراوانی هایپژوهش در .(23و23) باشد های قارچی گونه

 موردقارچ  روی بر متعدد گیاهان های عصاره ضدقارچی اثر

گزارش شده . است رسیده اثبات به پژوهش این در مطالعه

 روی بر  سیر بولب آبی و متانولی عصارهاست که 

 ،شته و در این خصوصدا مهاری اثر جیپسئوم میکروسپوروم

قدرت اثر دارای  MICعصاره آبی این گیاه برحسب 

 .(23) باشدمی کبیر اٌرمکعصاره آبی گیاه  نسبت بهکمتری 

 مشخص شد که عصارهو همکاران  Tra Biدر پژوهش 

 اثر Erigeron floribundusکلرومتانی گیاه  دی

نسبت به عصاره  MICبرحسب  ضدقارچی بسیار بیشتری

 در طرح حاضر علیه قارچ کبیر اٌرمک گیاه آبی

با مقایسه نتایج  همچنین. (21) رددا جیپسئوم میکروسپوروم

طرح حاضر با نتایج پژوهش آویژگان و همکاران مشخص 

 کبیر اٌرمک گیاه آبی تام  صارهع ضدقارچی ثراکه گردد  می

 عصاره به نسبت جیپسئوم میکروسپوروم قارچ روی بر

که البته در   (22) است بیشتر خوشاریزه گیاه هیدروالکلی

های  در نظر داشت که سوش بایستمیهایی  چنین مقایسه
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مختلفی  های دارای حساسیت  مختلف یک گونه از قارچ

 .(23)هستند 

 سازی رقت روش نتایجمیان  همبستگیعدم وجود باتوجه به 

 ،در طرح حاضر دیسک انتشارروش  نتایج و در آگار

 را دیگر روش نتایج روش، یک نتایج اساس بر توان نمی

 ،در آگار سازی رقت روش بیشتر که البته نمود بینی پیش

 باشد می ها درماتوفیت حساسیت تعیین برای مرسوم روش

میان نتایج  مناسبی همبستگی داروها، از برخی مورد در. (22)

 تطابق هم داروها برخی مورد در و دارد این دو روش وجود

ممکن  بنابراین. (24و22)شود  مشاهده می آنها بین در پایینی

یک قارچ علیه روش انتشار دیسک بر دریک عصاره  است

داشته باشد اما در ها  قارچاثر ضدقارچی بیشتری از دیگر 

ضدقارچی همان عصاره بر  اثر ،در آگار سازی یقروش رق

 در .(25) ها کمتر باشد همان قارچ از اثر بر دیگر قارچ

آبی نعناع فلفلی در   پژوهش عبدالملکی و همکاران، عصاره

 را ضدقارچی رین اثرتسازی در محیط کشت بیش یقروش رق

روش حالیکه در ، درداشت ریوم اوکسیزپورومفوزا علیه

قارچ نسبت به ن یضعیفی بر همانتشار دیسک، اثر ضدقارچی 

این  مذکور، در پژوهش. از خود نشان دادها  دیگر قارچ

عصاره  سازیرقیقده است که در روش شتفسیر  چنیننتیجه 

حضور کشت محیط  تمام نقاطبا محیط کشت، عصاره در 

دارد اما در روش انتشار دیسک بتدریج دارو از دیسک آزاد 

سازی در یقره در روش رقاینکه یک نوع عصا. (27) شود می

آگار اثر ضددرماتوفیتی نشان دهد اما در روش انتشار 

در  ،دیسک اثر ضددرماتوفیتی نداشته باشد و بلعکس

بنابراین نتایج  .(26) بیان شده استمطالعات دیگر هم 

عصاره  ،که در آن دنباش نمی نتایج غریبی نیز پژوهش حاضر

اما در  تهشدانآبی در روش انتشار دیسک اثر ضدقارچی 

ه سازی در آگار اثر ضدقارچی از خود نشان داد روش رقت

 گیاهآبی  عصاره برای رشد عدم هاله عدم مشاهده. است

 فعالیت بروز و دیسک انتشار روش در کبیر اٌرمک

 سازی در آگار، در روش رقت از همین عصاره ضدقارچی

 نفوذ توانایی گیاه اینآبی   عصاره که باشد دلیل این بهشاید 

در روش انتشار دیسک را  کشت محیط در خوبیو انتشار 

اختالط عصاره با  سازی در آگار، رقت در روش اما ندارند

عصاره در  بخوبی صورت گرفته و در واقع محیط کشت

  .حضور داردکشت محیط  تمام نقاط

 

 گیری نتیجه

 آبی اندام هوایی گیاه  عصاره که داد نشان پژوهش این نتایج 

میکروسپوروم  ضدقارچی علیه قارچ اثر دارای کبیر اٌرمک

 فراکسیونه با که بود امیدوار توان می. باشد می جیپسئوم

 اٌرمکگیاه  آبی تام عصاره سازی بیشترو خالص نمودن 

 ضدقارچ یا ترکیب ترکیبات ،ها فراکسیوندرنهایت  ،کبیر

 داروهای دیگر و تربینافین با رقابت قابل و مؤثر

 .دبدست آی تضددرماتوفی

 

 قدردانی تشکر و

معاونت محترم این پژوهش با کمک مالی و مساعدت  

به وری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه آتحقیقات و فن

ضمن تشکر و سپاس فراوان از این . انجام رسیده است

منتج شده از  ،معاونت محترم، الزم به ذکر است که این مقاله

مظفری جهت اخذ پایان نامه دانشجویی آقای کوروش 

درجه دکتری رشته داروسازی از دانشکده داروسازی 

 .باشد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می
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