
 فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 

 97 بهارم، بیست یافته، دوره / 12 

 .علوم پایه، گروه زیست شناسیدانشکده ، آبادخرم واحداسالمی  دانشگاه آزاد آباد،خرمآدرس مکاتبه: *

 nabipor.f@gmail.comالکترونیک:  پست

  
 

 
 

 

 يهابر قارچ Onosma Chlorotricum اهیمختلف گ يهاعصاره ضدقارچیاثرات  سهیمقابررسی 

 نیستاتیفلوکونازول و ن کیوتیبیگالبراتا با دو آنت دایو کاند کنسیآلب دایکاند

 
  2بهروز دوستی،  1*پورفاطمه نبی

 ، ایران.آبادخرم ،آبادواحد خرم دانشگاه آزاد اسالمی ،سیشنازیستگروه مربی،  -1
 .، ایرانآبادخرم، آبادواحد خرم دانشگاه آزاد اسالمی ،شناسیزیستگروه استادیار،  -2

 
 

 

 75/ مسلسل  97 بهار/  1م / شماره بیستیافته / دوره 
 

 

 
 

 28/11/96پذیرش مقاله:           17/10/96 دریافت مقاله: 

 وارض شـناخته شـده عـو نیـز  درمـان یدر طـ ضدقارچی يها به داروهامقاومت آنو  کاندیدایی يهابا توجه به عود عفونتمه: مقد
خـواص  يبـوده کـه دارا نیکونیشـ و نیمشـتقات آلکـان يحـاو Onosmaجنس  نکهیبر ا یمبن قاتیتحق یو وجود بعض ییایمیش يداروها

 قرار گرفت. یمورد بررس کیوتیبیبا آنت سهیدر مقا Onosma Chlorotricum اهیگ یضدقارچبار خواص  نیاول يبرا باشند،یم یضدقارچ
 ان يهاو خشک کـردن، عصـاره ییو پس از شناسا يآوراز شهرستان کوهدشت جمع رماهیمذکور در اواسط ت اهیگها: مواد و روش-

 MICو  سـکیها با استفاده از روش انتشار دمختلف عصاره يهاظتغل ضدقارچیشد. اثرات  هیته ساندنیبه روش خ یآب و یمتانول ،یهگزان
فلوکونـازول و  کیـوتیبیشـد. آنت یبررسـ لوشـنیکرودایبـه روش م )یکشـقارچ غلظت(حداقل  MFC(حداقل غلظت ممانعت از رشد)، 

 زیآنـال ANOVA طرفهکی انسیو وار tها توسط آزمون . دادهدیاستفاده گرد یبه عنوان کنترل منف DMSOبه عنوان کنترل مثبت،  نیستاتین
 شدند.

 کیـوتیبیاز قطر هاله عدم رشد آنت شتریب تریلیلیبر م گرمیلیم 10در غلظت  یهگزان-قطر هاله عدم رشد عصاره ان نیانگیمها: یافته 
و  کـنسیآلب دایـکاند يراب یهگزان-نمربوط به عصاره ا MIC زانیم ن). کمتریP˂05/0( باشدیو گالبراتا م کنسیآلب دایکاند يبرا نیستاتین

و گالبراتا بـه  کنسیآلب دایکاند يبرا یگزانه-مربوط به عصاره ان MFC زانیم نی، کمترμg/μl 25/31 و μg/μl 62/15با  ابربر بیگالبراتا به ترت
 .باشدیم μg/μl5/62  و μg/μl  25/31برابر با  بیترت

 نیـا مال کاربرداحت ینشان داد. بررس و گالبراتا کنسیآلب دایبر کاند یمناسب یضدقارچ اثر اهیگ نیا يهاعصاره گیري:بحث و نتیجه 
 دارد. یلیبه اتمام مطالعات تکم ازین ییدایعصاره در درمان عفونت کاند

 عصاره،  ،یضدقارچ ،نیستاتینفلوکونازول،  هاي کلیدي:واژهOnosma Chlorotricum. 
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 مقدمه

زا هاي بیماريقارچی ناشی از قارچهاي افزایش عفونت

در بیماران با ضعف سیستم ایمنـی  به ویژه، طلبفرصتو 

تــرین عوامــل ، بــه عنــوان یکــی از مهم90از اوایــل دهــه 

بخصــوص در بیمــاران بســتري در بیمارســتان  ومیــرمرگ

مهـم ماننـد  طلبفرصـتهـاي شـده اسـت. پاتوژن مطرح

یـدا در ایـن میـان هاي کاندکاندیدا آلبیکنس و سایر گونه

قــارچ  کیـبـه عنـوان  دایــکاند ).1نقـش بسـزایی دارنـد (

ـــت ـــلطلبفرص ـــل اص ـــاعفونت ی، عام ـــاز قب ییه  لی

درصد از زنان در  75که حدود است  نالیواژ سیازیدیکاند

 نیچنـ). هم2( شـوندمیبـه آن مبـتال  یطول دوره زنـدگ

 يهـاعفونت ت،ینیواژ ،یپوست يهااحتمال ابتالء به عفونت

ــه دل کیســتمیو س يادهرو ــرا ب ــادرمان لی ســرکوب  يه

 هـابیوتیکآنتیاز  عیو اسـتفاده وسـ یمنیا ستمیکننده س

به عنـوان  نیچنکاندیدا هم يهاهیسو ).3( دهدیم شیافزا

هاي خونی بیماران بستري شـده در چهارمین عامل عفونت

درصـد از  40 ومیرمرگها مطرح شده و موجب بیمارستان

 تیـنیعامـل واژ عیشـا يهااز گونه ).4است ( بیماران شده

 دایکاند يهاو گونه کنسیآلب دایبه کاند توانیم کاندیدایی

اشـاره  يکـروز دایـگالبراتـا و کاند دایکاند س،یلوزیپاراپس

 ياز داروهـا ییدایـکاند تیـنی). جهت درمـان واژ5نمود (

بـا مهـار  عمـدتاًکه  شودیگروه آزول استفاده م ضدقارچی

در سـطح غشـاء سـلول  450P توکرومیابسته بـه سـو میآنز

و پـس از  مازولیداروها کلوتر نیا نیترجی. راکنندیعمل م

و داروهـاي  )6کتوکونـازول و فلوکونـازول ( کونازول،یآن م

هاي شـود، ولـی بررسـیاستفاده می زیان (نیستاتین) نپلی

هاي مختلـف کاندیـدا را نسـبت بـه مختلف مقاومت گونـه

ــد ــاي ض ــان  داروه ــارچی نش ــدمیق ــاي 7( ده ). داروه

متفـاوت بـراي درمـان در  هايونیبـا فرموالسـ ضدقارچی

نسـبت بـه درمـان،  پاسـخیبی لیـدسترس است اما به دل

 یشـده و گـاه لیحـاد تبـد ایـبه اشـکال مـزمن  ماريیب

 يهايماریب یگستردگ ).9،8( شودیم دهیعودهاي مکرر د

 یدوز مصـرف شیدر افراد مستعد، افـزا طلبفرصت یقارچ

اثـر  یعوارض جانب شیمتداول و به دنبال آن افزا يداروها

موجب  ،ییمقاومت دارو روزافزون شیافزا نیچنداروها، هم

 اهـانیگ خصـوصبه دیـشده است تا استفاده از منـابع جد

 فیـبـا ط یـیدارو اهانیگ ).10باشد ( تیحائز اهم ییدارو

 دها،یـترپنوئ هـا،ماننـد تانن هیثانو يهاتیاز متابول یعیوس

را در  یکروبـیم خواص ضد رهیو غ دهایفالونوئ دها،یآلکالوئ

 ).11( دهندینشان م یشگاهیآزما طیمح

 يمتعلق به خانواده گل گاوزبـان دارا Onosmaجنس 

ــه  150 ــدتاًگون ــ عم ــز آس ــرب، مرک ــو در ناح ایدر غ  هی

ار انتشـ رانیـگونه آن در ا 47که  کندیرشد م ياترانهیمد

جـنس  نیـا يهاگونه تعداد دیاما مطالعات جد ،)12دارد (

 ).13داد ( شیگونه افزا 230را به 

چنـد سـاله،  یاهـانیگ Onosma Chlorotricumگونـه 

 يهابا قاعده برجسته و با کرك دیسف يهااز کرك دهیپوش

ه متعـدد، افراشـته، بـ يهاقاعده برجسـته، سـاقه يرو زیر

 ،یاسـتکان ياجام گـل اسـتوانه متر،یسانت 40تا  20طول 

آن در شمال غرب، غـرب و  شیکه محل رو باشدیم دیسف

 ).14است ( همرکز گزارش شد

)، 15( نیو آلکــان نیکونیشــ يجــنس دارا نیــا شــهیر

 يتومـور )، ضـد16( یدانیاکسـیآنت ،یالتهـاب خواص ضـد

 )، ضـد19)، بهبـود زخـم (18( یسرطان ) و اثرات ضد17(

ــیو ــیم ) ضــد21،20( یروس  ضــدقارچیو خــواص  یکروب

هـا آن ییبخـش هـوا گـر،ید ی). از طرفـ23،22( باشندیم

 یفنـول بـاتی) و ترک25،24( نیدیـزیرولیپ دیآلکالوئ يدارا

 يهـاتیمتابول يجنس حـاو نیا يها). گونه26( باشندیم

 هــا،فنلیپل هــا،نونینفتوکوئ دها،یــآلکالوئ لیــاز قب هیــثانو

تند کـه چـرب هسـ يدهایاس و دهایترپنوئ ها،تواسترولیف

 دهنــدینشــان م یکیوتیــبیو آنت یدانیاکســیآنت تیــفعال

شده آنهـا  هیفیو مشتقات استر ومرهای)؛ که نسبت انانت27(

گونـه  ).28مختلـف بـا هـم متفـاوت اسـت ( يهادر گونـه

Onosma Chlorotricum اکسـیدانی، داراي خاصـیت آنتی



و همکاران پورینب ي ...هابر قارچ Onosma Chlorotricum اهیمختلف گ يهاهعصار یقارچ اثرات ضد سهیمقابررسی   

 

 97 بهارم، بیستیافته، دوره  / 14 

ــد التهــابی و ترکیبــات فنــولی، ترپنوئیــدي، فنیــل  ض

ي و سـاختار نفتـاکینونی و مشـتقات آلکـانین و پروپانوئید

 ).29( باشدشیکونین می

با توجه به اینکه در استان لرستان به صورت سنتی و 

 Onosma Chlorotricum کرده گیاهومی از جوشانده و دمب

هاي سطحی و داري براي درمان عفونتبا نام محلی تشنه

شود، اما هاي واژینال استفاده میچنین عفونتعمقی و هم

میکروبی این گیاه  تاکنون تحقیقی بر روي خواص ضد

 انجام نشده است.

هدف از انجام این پژوهش که براي اولین بار انجام 

-هاي مختلف انکاندیدایی عصاره بررسی اثر ضدشده، 

 در Onosma Chlorotricum هگزانی، متانولی و آبی

قارچ  روي برمقایسه با داروهاي فلوکونازول و نیستاتین 

کاندیدا آلبیکنس، کاندیدا گالبراتا به منظور دستیابی به 

 .باشدجدید با عوارض جانبی کمتر می ضدقارچیترکیب 

 هامواد و روش
ــط ت ــاهیدر اواس ــال  رم ــگ 1395س ــنه اهی از  يدارتش

 دیــأیشــده و پــس از ت يآورشهرســتان کوهدشــت جمــع

از  Onosma Chlorotricumبـه عنـوان گونـه  یشناساهیگ

شد. پـس  ییگاوزبان شناسا و خانواده گل Onosmaنس ج

در  اهیـگ شـهیبـرگ، سـاقه و ر يهاکردن، قسمت زیاز تم

و پـودر  ابیآسـ یبرقـ ابیخشک شده، سپس با آسـ هیسا

 استفاده شد. يریگعصاره يحاصله برا

و در سه مرحله مجـزا  ساندنیگیري، از روش خعصاره

انجام شد. در این  یو آب یمتانول ،یهگزان-و با سه حالل ان

رف گرم پودر گیاه به طور جداگانه داخل سـه ظـ 50روش 

لیتـر میلی 500ها ه و به هرکدام از آناي تیره ریختشیشه

 72هگــزان، متــانول و آب افـزوده شــد، بعــد از -حـالل ان

واتمـن  یمحتویات ظرف با عبور دادن از کاغذ صـاف تساع

الء جــدا گردیــد. بــا کمــک دســتگاه حــذف حــالل در خــ

ها تغلیظ شـده و بـراي خشـک شـدن بـه ) عصارهي(روتار

گراد قــرار درجــه ســانتی 40ســاعت در دمــاي  24مــدت 

ها تــا زمـان انجــام شــدن، عصـاره از خشـکگرفـت. پــس 

درجـه  4 يدر ظروف دربسـته، دور از نـور و دمـا شیآزما

 .دیگرد ينگهدار گرادیسانت

سوش استاندارد میکروبی جهت انجـام مطالعـات فـوق 

ــکاند ــ) و کاندATCC 10231( کــنسیآلب دای ــا  دای گالبرات

)5297 PTCCیو صـنعت یعلمـ يها) از سازمان پژوهش 

کشـت  طیهـا از محـکشـت قارچ ي. بـرادیگرد هیته رانیا

سابرو دکستروز آگار استفاده شـد و جهـت بررسـی اثـرات 

از  اهیـگ یو آبـ یمتـانول ،یانهگز-ان يهاعصاره ضدقارچی

 .دیاستفاده گرد لوشنیکرودایم و سکیروش انتشار د

بــه روش انتشــار  ضــدقارچیبررســی فعالیــت 

 )Disk Diffusion( دیسک

تـا  10غلظـت  6 ،ضدقارچی تیخاص نییبه منظور تع

 ،یهگزانـ -ان يهااز عصـاره تریلیلیبر م گرمیلیم 312/0

و  هیـته %5 دیسولفوکسا لیمت يدر حالل د یو آب یمتانول

 لیاسـتر کـرونیم 45/0بـه قطـر  يلترهـایبا استفاده از ف

 .دیگرد

 37 يسابرودکستروز آگار در دمـا يقارچ رو يهاهیسو

از کشـت  یکلنـ 3-2رشـد داده شـدند،  گرادیدرجه سانت

افزوده  لیاستر يولوژیزیبه سرم ف یکروبیم هیشبانه هر سو

 .دیگرد میمک فارلند تنظ 5/0شد و کدورت آن با 

کسـتروز آگـار سـابرو د يبـر رو یقـارچ ونیسوسپانس

 6 لیاســتر يکاغــذ يهاســکیســپس د ده،یــگرد حیتلقــ

مختلـف  يهـااز غلظت تـریکرولیم 30 يحـاو يمتریلیم

حل شـده،  %5 دیسولفوکسا لیمت يعصاره که در حالل د

ـــرار داده شـــد. از د طیمحـــ يرو  يهاســـکیکشـــت ق

به عنوان کنترل مثبـت  نیستاتیفلوکونازول، ن کیوتیبیآنت

بـه عنـوان کنتـرل  دیسولفوکسا لیتميد يحاو سکیو د

 48بـه مـدت  یقـارچ يهاتیشد. سپس پل استفاده یمنف

و  دنـدیانکوبـه گرد گرادیدرجه سـانت 37 يساعت در دما

بـا اسـتفاده از  متـریلیقطر هاله عـدم رشـد بـر حسـب م



و همکاران پورینب ي ...هابر قارچ Onosma Chlorotricum اهیمختلف گ يهاعصاره یقارچ اثرات ضد سهیمقابررسی   

 

 97 ، بهارمبیستیافته، دوره  / 15 

 گیرياندازه متریلیبرحسب دهم م 001/0با دقت  سیکول

 .دیو هر سنجش سه بار تکرار گرد شد

 MIC، MFC نییعت
 MIC )Minimum inhibitory نیــیبــه منظــور تع 

concentration (حداقل غلظت ممانعت از رشد و  ایMFC 

)Minimum fungicidal concentration (حداقل غلظت  ای

از  اهیـگ یو آبـ یمتـانول ،یهگزان-ان يهاعصاره یکشقارچ

صورت که ابتدا  نی. بددیاستفاده گرد لوشنیکرودایروش م

 تـریکرولیم 95 يخانه به مقـدار مسـاو 96 تیکروپلیر مد

به چاهک اول  ).31،30شد ( ختهیسابرو دکستروز ر طیمح

 يهامختلـف عصـاره يهااز رقت میکرولیتر 100 به مقدار

از لولـه اول میکرولیتـر  100س مورد نظر اضافه شـد. سـپ

تـا لولـه  بیـترت نیبرداشته و به لوله دوم اضافه نموده به ا

ها در هـر لولـه شد که رقـت عصـاره هیته یرقت يرآخر س

 11کـار را تـا چاهـک شـماره  نیـنصف لوله ماقبل است ا

دور  میکرولیتر 100 ،11و بعد از چاهک شماره  هادامه داد

ها ها در چاهکعصاره یغلظت نهائ کهيشد، به طور ختهیر

شــد.  نیــیتع تــریلیلیبــر م کروگــرمیم 95/1تــا  1000از 

 5، 12از چاهـک شـماره  ریـها بـه غاهکسپس به تمام چ

 ml/Cfu 810×5/1 یقـارچ ونیاز هر سوسپانسمیکرولیتر 

 تیـکروپلیهـر م 11چاهک شماره  کهيشد به طور حیتلق

هـا قارچ يدکسـتروز آگـار حـاو کشت سابرو طیمح يحاو

 12بدون عصاره به عنوان کنترل مثبـت و چاهـک شـماره 

وز و عصـاره سـابرو دکسـتر طیمحـ يحـاو تیکروپلیهر م

در نظـر گرفتـه شـد.  یها به عنوان کنترل منفـبدون قارچ

درجه  37 يدر دما هاتیکروپلیپس از بسته شدن درب، م

ــه مــدت  گرادیســانت ــرا 48ب ــه قارچ يســاعت ب ــا انکوب ه

خوانده  یها به صورت چشم. آنگاه کدورت چاهکدندیگرد

قـرار  یبررسـ ردهـا در آنهـا مـوعـدم رشـد قارچ ایو رشد 

در آن  یکـدورت چیها که هـاز عصاره یرقت نیفت. کمترگر

 قرار داده شد. MICنشده بود معادل  جادیا

ــت تع ــیجه ــت قارچ نی ــداقل غلظ ــح ) MFC( یکش

فاقـد  يهااز چاهک ،یو آب یمتانول ،یهگزان-ان يهاعصاره

 يدارا يهاکدورت که در آنها رشد مهار شده بود و چاهک

سـابرو  طیمحـ يبـر رو لیکدورت بـه کمـک لـوپ اسـتر

 گرادیدرجه سانت 37 يدکستروز آگار کشت داده و در دما

از  یغلظتـ نی. کمتـردنـدیردساعت انکوبـه گ 48به مدت 

 MFCها که قارچ در آن رشد نکرده بـود بـه عنـوان عصاره

مـورد  يهاعصـاره تـأثیرمطالعه  نیدر نظر گرفته شد. در ا

 .مرتبه تکرار شد 3نمونه استاندارد  يرو شیآزما

 آنالیز آماري

بـه  ریدر سه تکرار انجام شـد و مقـاد شاتیآزما یتمام

و  هیـگـزارش شـد. تجز ارانحـراف معیـ ± نیانگیصورت م

 طرفـهیک انسیـوار زیها با استفاده از روش آنالداده لیتحل

)one way-ANOVAبـا اسـتفاده از  هانیانگیم سهی) و مقا

از  ) صـورت گرفـت.P˂05/0احتمال ( در سطح یآزمون ت

 Excelو  يآمـار زیآنـال يبـرا 16 شیرایـو SPSSافزار نرم

 رسم نمودار استفاده شد. يبرا

 هایافته
و  کـنسیآلب دایـکاند یقـارچ هیمطالعه، دو سو نیدر ا

 يهاعصـاره ضـدقارچی تیـگالبراتا انتخـاب و فعال دایکاند

 312/0تـا  10غلظـت از  6در  یو آبـ یمتانول ،هگزانی–ان

(انتشـار  یفیبا استفاده از دو روش ک تریلیلیبر م گرمیلیم

 شد. ی) بررسلوشنیکرودای(م ی) و کمسکید

قطر هاله عـدم  نیانگیم سهیبه دست آمده از مقا جینتا

ــــ-ان يهارشــــد عصــــاره ــــ یمتــــانول ،یهگزان  یو آب

O.chlorotricum به  نیستاتینفلوکونازول و  کیوتیبیو آنت

بـه عنـوان  دیسولفوکسـا لیـمت يعنوان شاهد مثبـت و د

هالـه  چیآمده اسـت کـه هـ 2و  1در جدول  یکنترل منف

بـه  دیسولفوکسـا لیـمت يد سـکیاطـراف د يعدم رشـد

پـژوهش نشـان  نیـا جینشد. نتا دهید یعنوان کنترل منف

بــر  گــرمیلیم 10در غلظــت  یهگزانــ-داد کــه عصــاره ان

قطـر هالـه  نیانگیاز م ییباال ریبا دارا بودن مقاد تریلیلیم
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 دایـرا بـر قـارچ کاند ییبـاال ضـدقارچی تیفعال عدم رشد،

 .گالبراتا نشان داد دایو کاند کنسیآلب

قطـر هالـه عـدم  نیانگیـکه م دهدینشان م 1جدول 

در غلظـت  O.chlorotricum اهیـگ یهگزان-رشد عصاره ان

 کـنسیآلب دایـقارچ کاند يبر رو تریلیلیبر م گرمیلیم 10

ر هالـه عـدم رشـد از قطـ شترکه بیاست  7/18±3/0برابر 

کــه در ســطح  باشــدمی 18±4/0 نیســتاتین کیــوتیبیآنت

05/0 P˂است. البته قطر هاله عدم  داریعناختالف م يدارا

 باشدیم متریلمی 25±81/0فلوکونازول  کیوتیبیرشد آنت

 مختلـف يهابا عصـاره اسیآن را در ق شتریو قدرت مهار ب

 .دهدیمذکور نشان م اهیگ
قطر هاله عدم رشد  و انحراف معیار میانگینمقایسه  .1جدول 

بر  Onosma Chlorotricum هاي گیاههاي مختلف عصارهغلظت

 متر)میلی آلبیکنس (بر حسب دایکاند

 غلظت
mg/ml 

 آبی متانولی هگزانی-ان

10 3/0± 7/18 5/0± 5/17  28/0± 33/15 
5 5/0± 3/17 4/0± 16  28/0± 14 
5/2 65 /0± 16 7/0± 15  47/0± 7/12 
25/1 8/0± 15 4/0± 14  5/0± 3/11 
625/0 5/13 ± 57/0  6/12 ± 54/0  7/0± 10 
312/0 6/0± 5/12  4/0± 5/11  3/0± 9 

25 ±81/0 فلوکونازول  81/0± 25 81/0± 25 
 18 ±4/0 18 ±4/0 18 ±4/0 نیستاتین

- - - - 

 

قطـر هالـه  نیانگیمدهد که نشان می 2جدول شماره 

در  O.chlorotricum اهیـگ یهگزانـ-عدم رشـد عصـاره ان

 دایـقـارچ کاند يبـر رو تـریلیلیبـر م گرمیلیم 10غلظت 

از قطر هاله عدم  شترکه بیاست  5/18±86/0گالبراتا برابر 

کـه در  باشـدمی 2/18±5/0 نیسـتاتین کیوتیبیآنترشد 

البتـه  یاسـت. ولـ داریاختالف معن يدارا P˂05/0سطح 

 26±6/0وکونـازول فل کیـوتیبیقطر هالـه عـدم رشـد آنت

بـا  اسیـآن را در ق شـتریو قدرت مهار ب باشدیم متریلمی

 نیبنـابرا دهـد؛یمـذکور نشـان م اهیمختلف گ يهاعصاره

در  اهیـگ یهگزانـ-عصاره ان ضدقارچی تأثیرگفت  توانیم

 .بوده است نیستاتین کیوتیبیاز آنت شتریباال ب يهاغلظت

 یو آب یمتانول ،یهگزان-عصاره ان MICحاصل از  جینتا

 بیـبـه ترت کـنسیآلب دایکاند يبرا O.chlorotricum اهیگ

و  تـریلیلیبـر م کروگرمیم 5/62 و 25/31، 62/15برابر با 

 125 ،5/62، 25/31برابر با  بیگالبراتا به ترت دایکاند يبرا

 ).3(جدول  باشدیم تریلیلیبر م کروگرمیم

هاله عدم رشد قطر  و انحراف معیار مقایسه میانگین .2جدول 

بر  Onosma Chlorotricum گیاه هايهاي مختلف عصارهغلظت

 متر)گالبراتا (بر حسب میلی دایکاند

 غلظت
mg/ml 

 آبی متانولی هگزانی-ان

10 86/0± 5/18 6/0± 16  5/0± 14 
5 5/0± 5/16 5/0±5/14  4/0± 13 
5/2 5/0± 15 4/0± 8/13  6/0± 5/11 
25/1 68/0± 14 4/0± 5/12  5/0± 3/10 
625/0 6/21 ± 4/0  3/11 ± 5/0  48/0± 9 
312/0 5/0± 5/11  5/0± 10  3/0± 8 

26 ±6/0 فلوکونازول  6/0± 26 6/0± 26 
 2/18 ±5/0 2/18 ±5/0 2/18 ±5/0 نیستاتین

- - - - 

 

و  یمتـانول ،یهگزانـ-عصـاره ان MFCحاصل از  جینتا

بـه  کـنسیآلب دایـکاند يبـرا O.chlorotricum اهیـگ یآب

ــترت ــا  بی ــر ب ــرمیم 125و  25/31، 25/31براب ــر  کروگ ب

، 5/62برابـر بـا  بیگالبراتا به ترت دایکاند يو برا تریلیلیم

 ).3(جدول  باشدیم تریلیلیبر م کروگرمیم 250و  125
 Onosmaهاي مختلف گیاه عصاره MFCو  MICمیزان  .3جدول 

Chlorotricum هاي مورد آزمون بر حسب میکروگرم بربر قارچ 

 لیترمیلی

 آبی متانولی هگزانی -ان عصاره
MIC MFC MIC MFC MIC MFC 

 125 5/62 25/31 25/31 25/31 6/15 آلبیکنس کاندیدا
 250 125 5/62 5/62 5/62 25/31 گالبراتا کاندیدا
 

 یهگزانـ-پـژوهش نشـان داد کـه عصـاره ان نیا جینتا

و  ینسبت به عصـاره متـانول يشتریب ییدایکاند اثرات ضد

نسبت بـه  يشتریب ییدایکاند اثرات ضد زین یعصاره متانول

ازنظـر  P˂05/0اختالف در سـطح  نیکه ا دارد یعصاره آب

 ).2و  1بود (نمودار  داریمعن يآمار
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هاي گیاه هاي مختلف انواع عصارهغلظت ریتأثمقایسه  .1نمودار 

O.chlorotricum  بر قارچ کاندیدا آلبیکنس کیوتیبیآنتنسبت به 

 
 

 

 

 

 
 

 

هاي عصاره اعهاي مختلف انوغلظت تأثیرمقایسه  .2نمودار 

 دایکاندبر قارچ  کیوتیبیآنتنسبت به  O.chlorotricum گیاه

 گالبراتا

 

 گیرينتیجهبحث و 
در افـراد  طلبفرصـتهـاي قـارچی گستردگی بیماري

هاي دارویی و مقاومت روزافزونو افزایش  سوکیمستعد از 

 درپـژوهش اثرات سوء آن از طرفی دیگر موجـب اهمیـت 

 قارچی گیاهان شده است. بررسی آثار ضد ۀنیزم

 یـیوو مقاومـت دار یبا توجـه بـه اثـرات جـانب راًیاخ 

ــه عصــاره یدر پزشــک هــا،کیوتیبیآنت ــا  بــاتیها و ترکب ب

 .شده است يادیتوجه ز یاهیگ يهاگونه یکیولوژیخواص ب

 هايماریدرمان ب يبرا میقد يهااز زمان یاهیگ يهاعصاره

 نیا يبا توجه به سازگار ).32اند (رد استفاده قرار گرفتهمو

 يبـر رو قیـهـا تحقآن دیـمف یـیبا بدن و اثرات دارو مواد

 .است دیمف ها،يماریدر درمان ب اهانیگ ضدقارچیاثرات 

(انتشـار چاهـک) و  یفـیپژوهش با دو روش ک نیدر ا

-ان يها) نشان داده شد کـه عصـارهلوشنیکرودای(م یکم

 ضـدقارچیاثرات  O.chlorotricum یو آب یمتانول ،یهگزان

نسـبت بـه  کـنسیآلب دایـقـارچ کاند يبـر رو ییباال نسبتاً

 يانـدازه سـکیروش انتشـار د گالبراتا داشتند. در دایکاند

مـوردنظر  يهارشد با مقدار غلظـت عصـاره مقطر هاله عد

 شیبـا افـزا کـهطوري) بهP˂05/0داشت ( مینسبت مستق

ماده  شیبا افزا گریدعبارتبه ایها عصارهاز کدام  غلظت هر

 .شـد شـتریب داریصورت معنمؤثره، قطر هاله عدم رشد به

بـا داشـتن قطـر هالـه عـدم رشـد  کنسیآلب دایقارچ کاند

 MICها و مقــدار مختلــف عصــاره يهــاتتــر در غلظبزرگ

گالبراتا نسبت بـه اثـر  دایبا قارچ کاند سهیتر در مقاکوچک

 O.chlorotricum یو آبـ یمتـانول ،یهگزانـ-ان يهاعصاره

 تر است.حساس

و  نیآلکـــان بـــاتیترک يدارا O.chlorotricum اهیـــگ

خـــواص  يدارا بـــاتیترک نیـــاســـت کـــه ا نیکونیشـــ

 یالتهـاب و ضـد ضـدقارچی ،ییایـباکتر ضد دان،یاکسیآنت

 هیفیو مشتقات اسـتر ومرهای) که نسبت انانت29( باشندیم

هـم متفـاوت اسـت،  مختلـف بـا يهاهـا در گونـهشده آن

ها را بـه وجـود عصاره ضدقارچی تیخاص توانیم نیبنابرا

 ها نسبت داد.رهدر عصا باتیترک نیا

گونه  ضدقارچیبررسی اثر  ۀنیزم دردر کل مطالعاتی  

O.chlorotricum  ـــه اســـت. در ـــاکنون صـــورت نگرفت ت

 2013اي کـه توسـط احمـد و همکـاران در سـال مطالعه

ــت، عصــاره ــه صــورت گرف ــی گون ــانولی و کلروفرم هاي ات

Onosma Khyberianum  ــارچی ــویه ق ــه س ــر روي س ب

آلترناریـا آلترناتـا و آسـپرژیلوس  ،سـپورم یاکسـفوزاریوم 

 ).33خوبی را نشان دادند ( یضدقارچووس اثرات الف
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اثـرات  یبررسـ يبـرا یکه توسط سـازاک يادر مطالعه

 یکسـدرویبتـا ه ن،یکونیشـ یداکس ن،یکونیش ضدقارچی

ــوالر ــ لی ــت نیکونیش ــ لیو اس ــده از نیکونیش ــتق ش  مش

Arnebia euchroms رفـت گاوزبان صورت گاز خانواده گل

 تیـفعال نیکونیشـ یو داکس نیکونینشان داد که ش جینتا

 تـریلیلیبـر م کروگرمیم 4برابر با  MICبا  يقو ضدقارچی

نشـان  هیزیسـرو سـسیو ساکروما يکـروز دایبر قارچ کاند

بـر  کروگـرمیم 8برابر با  MIC نیچنهم نیکونیدادند و ش

نشان  گالبراتا دایو کاند کنسیآلب دایبر قارچ کاند تریلیلیم

ــابرا ــ نیداد؛ بن ــ نیکونیش ــ یو داکس ــاتیترک نیکونیش  ب

 ).34هستند ( دیجد ضدقارچیعوامل  يتوجه براقابل

حاصل از پـژوهش مـا نشـان داد کـه  جینتا کهیدرحال

و  62/15برابر با  MIC زانیم نیبا کمتر یهگزان-عصاره ان

 ادیقارچ کاند يبرا بیبه ترت تریلیلیبر م کروگرمیم 25/31

ــیآلب ــو کاند نسک ــا ب دای ــتریگالبرات ــفعال نیش ــد  تی ض

برابر بـا  MIC زانیبا م یرا نشان داد و عصاره آب ییدایکاند

قـارچ  يبـرا بیبه ترت تریلیلیبر م کروگرمیم 125و  5/62

 ضـد تیـفعال نیتـرگالبراتا کم دایو کاند کنسیآلب دایکاند

نشـان داد. نتـایج  گـرید يهارا نسبت به عصاره ییدایکاند

مطالعه مانند مطالعات دیگر نشان داد که نـوع عصـاره  این

توانــد در اســتخراج ترکیبــات مــؤثر ایــن گیــاه و ســایر می

 ).35مهم باشد ( یاهانگ

 10هگزانــی در غلظــت -در مطالعــه حاضــر عصــاره ان

باالیی را بر قـارچ  ضدقارچیلیتر فعالیت گرم بر میلیمیلی

بیوتیـک به آنتی کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا گالبراتا نسبت

دهد که مواد نیستاتین نشان دادند و این موضوع نشان می

هگـزان -باشـند در انمی ضدقارچیمؤثره که داراي اثرات 

 تر هستند.حالل

کـرد کـه  انیب نیچن توانیم یکل يریگجهینت کیدر 

بـر  یاثـر بازدارنـدگ یو آب یمتانول ،یهگزان-ان يهاعصاره

دارد. در  گالبراتـا دایـو کاند کـنسیآلب دایـرشد قارچ کاند

انجام  In vivo ۀنیزم در يشتریادامه الزم است مطالعات ب

و  ینیبـال يهاهیـها بـر جداعصـاره نیشود تا غلظت مؤثر ا

قـرار  یابیـها (در صورت وجـود) مـورد ارزآن یجانب اثرات

 دسـت ضدقارچی دیبتوان به فراورده جد تینها تا در ردیگ

 .افتی

 یدانو قدرتشکر 
مصوب دانشـگاه آزاد  یقاتیمقاله حاصل طرح تحق نیا

و بودجـه مصـوب طـرح از  باشدیمآباد واحد خرم یاسالم

 یدانشـگاه آزاد اسـالم یمحل اعتبـارات صـندوق پژوهشـ

 آباد تأمین شده است.واحد خرم
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Abstract 

Background : Because of the recurrence of Candida infections, their resistance to antifungal drugs 
during treatment, the known side effects of chemical drugs, and the existence of some studies that 
Onosma's genus contains derivatives of alkannin and shikonin that have antifungal properties, for 
the first time, the antifungal properties of Onosma Chlorotricum were compared with antibiotics. 
Materials and Methods: The plant was collected from Koohdasht in July of 2016, and after 
detection and drying, N- hexane, methanol, aqueous extracts of plants were prepared by soaking. 
The antifungal effects of different concentrations of extracts were studied by the disc diffusion 
method and determination of MIC (minimum inhibitory concentration of growth), MFC (minimum 
fungicidal concentration) was done by microdilution method. Antibiotics fluconazole and nystatine 
were used as a positive control and DMSO was used as a negative control . Data were analyzed by 
t-test and one-way ANOVA. 
Results: The mean inhibitory diameter of growth of the hexane extract in concentration of 10 mg / 
ml was higher than nystatin antibiotic inhibitory diameter of growth for Candida albicans and 
Candida glaberata (P˂0.05). The lowest MIC for Candida albicans and Candida glaberata was 
respectively, 15.62 and 31.25 μg / μl, and the lowest MFC for Candida albicans and Candida 
glaberata was 31.25 and 62.5. μg / μl. 
Conclusion: Extracts of this plant showed antifungal effect on Candida albicans and glaberata. 
The possibility of using this extract in the treatment of Candida infection requires the completion of 
supplementary studies. 
Keywords: Fluconazole, Nystatin, Antifungal, Extract, Onosma Chlorotricum. 
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