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 13/11/97پذیرش مقاله:             20/10/97 دریافت مقاله: 

هـاي خطرنـاك محسـوب ترین عفونت انسانی در جهان است که در افرادي با سیستم ایمنی ضعیف جـزء بیماريشایع اندیدیازیسک مقدمه:
بـار خـواص  نیاولـ يبـرا، ییایمیشـ ياروهـادعوارض شناخته شده مکرر و عود ها به داروهاي ضدقارچی و مقاومت آنتوجه به شود و با می

 .قرار گرفت یمورد بررس هاکیوتیبیبا آنت سهیدر مقا Echium italicum اهیگهاي مختلف بخش یضدقارچ

بـه از بخش هوایی و ریشه گیـاه  یمتانول و یهگزان-انآبی،  يها، عصارهآن و خشک کردن ییشناساآوري گیاه، جمعپس از ها: مواد و روش
لظـت ممانعـت از غ(حداقل  MICو  سکیاز روش انتشار د ها با استفادهمختلف عصاره يهاغلظت یشد. اثرات ضدقارچ هیته ساندنیروش خ
، فلوکونازول بـه عنـوان کنتـرل مثبـتو  نیستاتین کیوتیبیشد. آنت یبررس لوشنیکرودایبه روش م) یکشقارچ غلظت(حداقل MFCرشد)، 
DMSO ها توسط آزمون . دادهدیاستفاده گرد یبه عنوان کنترل منفt طرفه  کی انسیتست و وارANOVA شدند. زیلآنا 

فعالیت ضدقارچی را بـر علیـه کاندیـدا  E.italicumهاي مختلف گیاه ی و متانولی بخشهگزان-ان هاي آبی،نتایج نشان داد که عصارهها: یافته
 عدم رشـد میانگین قطر هاله از شتریب تریلیلیبر م گرمیلیم 5در غلظت ریشه  هگزانی-و ان عصاره متانولی کهآلبیکنس نشان دادند به طوري

ذکور بـا ریشه گیاه مـ متانولیمربوط به عصاره  MFCو  MIC زانیم ن). کمتریP ˂05/0( باشدیم کنسیآلب دایکاند يبرا نیستاتین کیوتیبیآنت
 .باشدیم μg/μl 62/15مقدار مساوي
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 مقدمه

کـدام  نکـهینسـان بسـته بـه اهاي قـارچی در اعفونت

به عنوان  توانندیقرار دهند، م ریمناطق از بدن را تحت تأث

. شـوندیم يطبقه بنـد کیستمیو س یسطح يهايماریب

هـاي عفونت جادیا ییقارچ فرصت طلب بوده و توانا دایدکان

) 1( و دستگاه گوارش را دارد هیحاد و مزمن دهان، واژن، ر

بــه طــور  ریــاخ يهادر دهــه ییدایــکاند يهــاعفونت

از  یکیو در حال حاضر به عنوان  افتهی شیافزا يریچشمگ

 ژهیـو يهـاخـون در بخـش مراقبت يهـاعفونت نیترجیرا

)ICU(ندباشیم )يهـاعفونت نیترعیشا سیازیدیکاند). 2 

 .)3،2( باشدیم ریدر جهان و علت عمده مرگ و م یانسان

 باشدیم ییدایکاند تینیواژن، واژ عیعفونت شا نیدوم

 یتـیدرصد زنان دچار عود مکرر شده و جمع 50تا  40که 

مکـرر  يهـاخود به عفونت یدرصد در طول زندگ 5حدود 

 عــالوه بــر ییدایــکاند يهــاعفونت ).6،5( شــوندیمبــتال م

 ماننـد دایـکاند گـرید يهاتوسـط گونـه کنسیآالب دایکاند

و  يزکـرو دایـکاند س،یلوزیپاراپس دایگالبراتا، کاند دایکاند

بـدن انسـان هسـتند،  یعیکه فلور طب سیکالیتروپ دایکاند

 یضـدقارچ يبا داروهـا ی) و به طور کل8،7( شودیم جادیا

 يانسـبت بـه داروهـ ياندهیفزا طوره اما ب شوندیدرمان م

 ).9( دهندیمختلف مقاومت نشان م

هـا نسبت به آزول دایکاند يهاگونه دیجد قاتیدر تحق

 دایـ). کاند10( دهنـدیمانند فلوکونازول مقاومـت نشـان م

عامل بروز عفونت شناخته شـده اسـت  نیشتریب کنسیآلب

بـه دارا بـودن فـرم مقـاوم بـه درمـان نسـبت  لیکه به دل

 عاًیهـا خصوصـاً فلوکونـازول سـرآزول باتیاز ترک ياریبس

د مـور یضدقارچ يداروها نیترعیشا ).11( گرددیمقاوم م

روهـاي (فلوکونازول) و دا آزول يهااستفاده متعلق به گروه

باال، عوارض  تیسم لیاما به دل باشدیان (نیستاتین) مپلی

ر بـه نسبت به درمـان و عودهـاي مکـر یپاسخ یب ،یجانب

 ).12( رندیگیمورد استفاده قرار م ندرت

  لیسالمت تبد يمشکل جد کیبه  ییدایکاند يهاعفونت

 يدر برابـر داروهـا يانـدهیاها به طور فزقارچ رایاند، زشده

استفاده را  نیترشیفلوکونازول که ب ژهیموجود به و یقارچ

 شـوندیم يماریکرده و منجر به عود مکرر ب دارد، مقاومت

 و موثر دیجد یضدقارچ يتوسعه داروها نی). بنابرا14،13(

 ).15( است ازیبه شدت مورد ن عتیدر طب

 نـهیدر زم قـاتیبه تحق يادیتوجه ز ریاخ يهادر سال

 یفنلـ بـاتیترک ،یشده است. به طـور کلـ ییدارو اهانیگ

ــئول ــدم تیمس ــواص ض ــاره یکروبیخ ــانسعص ها ها و اس

 ).16( باشندیم

ــت ــان گل رهی ــنس و  156 يداراگاوزب ــ 2000ج ه گون

. باشـدیم رهیـت نیمتعلق به ا Echiumکه جنس  باشندیم

و  رویـدیجنس بیشتر در اروپا، ترکیه، ایران و قفقاز م نیا

 ).18،17( انتشار دارد رانیگونه آن در ا 4

دو سـاله، پوشـیده از  یگیـاه Echium italicum گونه

محکـم،  يهاانبوه زبر با قاعـده برجسـته، سـاقه يهاکرك

 متر،یسـانت 90تـا  20قوي، افراشته، منشعب، بـه ارتفـاع 

تا  15ي، به طول او نیزه ياي، نوارطوقه ياقاعده يهابرگ

 يهـانوك تیز، پوشـیده از کرك متر،یسانت 4و عرض  30

هـاي قاعـده خشــک برگ یدهزبـر زرد کـه در زمـان گــل

فاقــد  و ياتر، نیــزهکوچــک ییاســاقه يهــاشــوند. برگمی

 10باریک، نامنظم و به طول یدمبرگ هستد. جام گل قیف

فید یـا آبـی اسـت و بیشـتر در س-یصورت متر،یمیل 20تا 

ز ه تیپ ا. این گونه نمونرویدیاروپا، ترکیه، ایران و قفقاز م

 ).20،19( باشدیمایتالیا 

 اهیــگاوزبــان از جملــه گخــانواده گل يهاگونــه شــهیر

Echium و  نیکونیاز جمله شـ نونیفتاکاز مشتقات ن یغن

 نیکونیمشـتقات شـ ن،یـ) که عالوه بر ا21( است نیآلکان

-لیـمت-2 ن،یکونیشـ یداکسـ ن،یکونیشـ لیشامل: اسـت

 اهیـگ شـهیاز ر نیکونیشـ لیـزووالریو ا نیکونیش لیریبوت

E.italicum ـــا ـــ ییشناس ـــه دارا22( دش ـــواص  ي).ک خ

 یانسـرط )، اثـرات ضـد23( یالتهـاب و ضد یدانیاکسیآنت

ــرم24( ــم ( می)، ت ــده زخ ــد و25کنن ــی)، ض ــد ،یروس  ض
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 ومرهـایو نسـبت انانت )26( باشندیم یو ضدقارچ یکروبیم

مختلف با هـم  يهاها در گونهشده آن هیفیو مشتقات استر

ــت به ــاوت اس ــهيطورمتف ــتریب ک ــم نیش ــتقات  زانی مش

ــه ســا E.italicum اهیــگ شــهیدر ر نیکونیشــ  رینســبت ب

 گـر،ید ی) از طرفـ27اهده شـد(جـنس مشـ نیا يهاگونه

 باتیو ترک نیدیزیرولیپ دیآلکالوئ يها داراآن ییبخش هوا

 تیـکـه فعال باشـندیچرب م يدهایو اس دیفنول و فالونوئ

ــــیآنت ــــبیو آنت یدانیاکس ــــان م یکیوتی ــــدینش  دهن

ـــه30،29،28( ـــا يها). گون ـــنس نی ـــواص  يدارا ج خ

 یوســریو )، ضـد33( ی)، ضــدالتهاب32،31( دانیاکسـیآنت

کننـده  می)، تنظ36( یافسردگ )، ضد35( انعقاد )، ضد34(

) 39( زخم کنندهمی) و ترم38( ییایباکتر )، ضد37( یچرب

 .باشندیم

اثـرات  نـهیدر زم یمطالعـات قبلـ نکـهیبا توجـه بـه ا

و  رفتـهیجنس صـورت پذ نیمختلف ا يهاگونه یضدقارچ

 اهیـگ نیـباورند کـه ا نیمردم استان لرستان بر ا نیچنهم

 یاست، اما تاکنون مطالعـه مـدون یکروبیاثرات ضدم يدارا

گونه انجام نشده است.  نیا یضدقارچ راتیدر خصوص تاث

 ییدایاثـر ضـدکاند یحاضر با هدف بررسـ عهمطال نیبنابرا

 يهااز بخش یو متانول یهگزان-ان ،یمختلف آب يهاعصاره

ــا  ســهیدر مقا Echium italicum اهیــگ شــهیو ر ییهــوا ب

انجـام شـده اسـت.  نیسـتاتیفلوکونـازول و ن کیوتیبیآنت

 .گردید

 هامواد و روش
بهـار از شهرسـتان  لیـدر اوا Echium italicum اهیـگ

قرار گرفت. پـس از  ییو مورد شناسا يآورکوهدشت جمع

 اهیگ شهیو ر ییهوا يهابخش شگاهیآزما يشستشو در دما

 یبرقـ ابیخشک شده و سپس با اسـتفاده از آسـ هیدر سا

 .دیاستفاده گرد يریگعصاره يپودر و برا

 ،یو با سـه حـالل آبـ ساندنیبه روش خ گیري،عصاره

 اهیـگ شـهیو ر ییهوا يهابخش يبرا یو متانول یهگزان-ان

گرم از پودر  50انجام شد. در این روش به طور جداگانه به 

لیتـر از میلی 500حاصل از هر بخـش بـه طـور جداگانـه 

سـاعت محتویـات  72شد و بعـد از  فوق افزوده يهاحالل

واتمن صاف گردید. بـا کمـک  یظرف با عبور از کاغذ صاف

ها تغلـیظ ) عصـارهيحالل در خـالء (روتـار حذفدستگاه 

 40ساعت در دماي  24شده و براي خشک شدن به مدت 

ها گراد قرار گرفت. پس ازخشک شدن، عصارهدرجه سانتی

، دور از نـور و در ظـروف دربسـته شیتا زمان انجـام آزمـا

 . دیگرد ينگهدار گرادیدرجه سانت 4 يدما

ــت  6 ــا  5غلظ ــرمیلیم 156/0ت ــر م گ ــریلیلیب از  ت

 لیمت يدر حالل د یو متانول یهگزان -ان ،یآب يهاعصاره

بـه قطـر  يلترهـایو با اسـتفاده از ف هیته %5 دیسولفوکسا

 .دیگرد لیاستر کرونیم 45/0

 دایـاندارد کاندانجام مطالعات فـوق سـوش اسـت جهت

 یعلم يها) از سازمان پژوهشATCC 10231( کنسیآلب

 ی. جهت بررسی اثرات ضدقارچدیگرد هیته رانیا یو صنعت

از روش انتشـار  اهیگ یو متانول یهگزان-ان ،یآب يهاعصاره

 .دیاستفاده گرد لوشنیکرودایو م سکید

بـه روش انتشـار  یضـد قـارچ تیـفعال یبررس

 )Disk Diffusion( سکید

و  هیـته دایاز کشت فعال و شبانه کاند یونیسوسپانس ابتدا

 ي. سپس بر رودیگرد میمک فارلند تنظ میکدورت آن با ن

 يهاسـکیو د دیـگرد حیسابرو دکستروز آگـار تلقـ طیمح

از  تــریکرولیم 30 يحــاو يمتــریلیم 6 لیاســتر يکاغــذ

 يهاعصـاره تـریلیلیبر م گرمیلیم 156/0تا  5 يهاغلظت

کـه  E.italicum اهیـگ شهیو ر ییهوا يهااز بخشمختلف 

ــمت يدر حــالل د ــده، رو %5 دیسولفوکســا لی  يحــل ش

ــرار داده شــدند. د طیمحــ حــالل  يحــاو ســکیکشــت ق

 يهاسـکیو د یبه عنوان شاهد منف دیسولفوکسا لیمتيد

به عنوان شـاهد مثبـت  نیستاتیفلوکونازول، ن کیوتیبیآنت

 يسـاعت در دمـا 24یقارچ يهاتیسپس پل استفاده شد.

و قطر هاله عدم رشد  دندیانکوبه گرد گرادیدرجه سانت 37

 001/0بـا دقـت  سیبا اسـتفاده از کـول متریلیبر حسب م
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شد و هر سـنجش سـه  يریگاندازه متریلیبرحسب دهم م

 دیبار تکرار گرد

  MIC، MFC نییتع

ــا حــداقل غلظــت  لوشــنیکرودایاســتفاده از روش م ب

ــــد  ــــت از رش  MIC (Minimum inhibitoryممانع

concentrationـــت قارچ ـــداقل غلظ ـــ) و ح  MFC یکش

(Minimum fungicidal concentrationیآبـ يها) عصاره، 

 نییتع اهیگ شهیو ر ییهوا يهابخش یو متانول یهگزان-ان

تـا  1000از  یرقتـ ي، سـرMIC نیـی. به منظور تعدیگرد

ف بخـش مختلـ يهااز عصاره تریلیلیبر م کروگرمیم 95/1

سـابرو دکسـتروز بـراث در  طیدر محـ اهیگ شهیو ر ییهوا

 يســر هیـ. پـس از تهدیــگرد هیـخانـه ته 96 تیـکروپلیم

  Cfu/mlیقـارچ ونیاز هر سوسپانس تریکرولیم 5ها، رقت

هـر  11 رهچاهـک شـما کـهيشد به طور حیلقت 5/1×108

کشـت سـابرو دکسـتروز آگـار  طیمحـ يحـاو تیکروپلیم

صـاره بـه عنـوان کنتـرل مثبـت و هـا بـدون عقارچ يحاو

سـابرو  طیمحـ يحـاو تیـکروپلیهـر م 12چاهک شماره 

در  یها به عنوان کنترل منفـدکستروز و عصاره بدون قارچ

در  هـاتیکروپلینظر گرفته شد. پس از بسته شدن درب، م

 يسـاعت بـرا 24بـه مـدت  گرادیسـانتدرجـه  37 يدما

 يهااز عصـاره یرقتـ نیآنگاه کمتر .دندیها انکوبه گردقارچ

کـه در  E.italicum اهیگ شهیو ر ییهوا يهامختلف بخش

در نظـر  MICبه عنـوان  دیمشاهده نگرد یکدورت چیآن ه

 گرفته شد. 

) از MFC( یکشــحــداقل غلظــت قارچ نیــیتع جهــت

ــاره ــف بخش يهاعص ــامختل ــوا يه ــهیو ر ییه ــگ ش  اهی

E.italicumفاقد کدورت که در آنهـا رشـد  يها، از چاهک

سـابرو  طیمح يبر رو لیار شده بود به کمک لوپ استرمه

 حیتلقـ يهاکشـت طیدکستروز آگار کشت داده شـد. محـ

 گرادیسـانت رجـهد 37 يساعت در دمـا 24شده به مدت 

ــر ــه شــدند. کمت ــ نیانکوب ــف  يهااز عصــاره یغلظت مختل

که قارچ در آن رشد نکـرده  اهیگ شهیو ر ییهوا يهابخش

مطالعـه  نیـگرفتـه شـد. در ا در نظـر MFCبود به عنوان 

بـر  اهیگ شهیو ر ییهوا يهامختلف بخش يهاعصاره ریتاث

 .دیمرتبه تکرارگرد 3نمونه استاندارد 

 آنالیز آماري

ــتجز ــالداده لیــو تحل هی ــا اســتفاده از روش آن ــا ب  زیه

ــوار ــ انسی ــه ( کی ــهی) و مقاANOVA-one wayطرف  س

احتمـال  تست درسـطح یبا استفاده از آزمون ت هانیانگیم

)05/0˂Pافـزار) صـورت گرفـت. از نرمSPSS 16 شیرایـو 

رسم نمودار استفاده شـد.  يبرا Excelو  يآمار زیآنال يبرا

بـه  ریسـه تکـرار انجـام شـد و مقـاد رد شـاتیآزما یتمام

 .گزارش شد ارانحراف معی ± نیانگیصورت م

 هایافته
و  یهگزانــ-ان ،یآبــ يهاعصــاره یضــد قــارچ تیــفعال

غلظت  6در  E.italicum شهیو ر ییهوا يهاخشب یمتانول

با استفاده از دو روش  تریلیلیبر م گرمیلیم 156/0تا  5از 

 شد. یبررس لوشنیکرودایو م سکیانتشار د

مختلـف  يهاقطر هاله عدم رشد عصاره نیانگیم جینتا

ــااز بخش ــوا يه ــوتیبیو آنت E.italium شــهیو ر ییه  کی

 لیـمت ينوان شاهد مثبت و دو فلوکونازول به ع نیستانین

نشان  2و  1در جدول  یبه عنوان کنترل منف دیسولفوکسا

 سـکیاطـراف د يهاله عدم رشـد چیداده شده است که ه

 نشد.  دهید یبه عنوان کنترل منف دیاسولفوکس لیمت يد

 يهـابخش انیـپژوهش نشـان داد کـه در م نیا جینتا

 یتمـامدر  شـهیمختلف ر يها، عصارهE.italicumمختلف 

ــا بغلظت ــتریه ــفعال نیش ــدقارچ تی ــه  یض ــبت ب را نس

 نیچنمذکور نشان دادند. هم اهیگ ییبخش هوا يهاعصاره

 یاثـرات ضـدقارچ اهیـمختلف گ يهابخش یعصاره متانول

 یهگزانـ-و عصاره ان یهگزان-نسبت به عصاره ان يشتریب

 نشـان داد ینسبت به عصاره آب يشتریب یضدقارچ تیفعال

ــطح  ــه در س ــار از P˂05/0ک ــر آم ــتالف  يدارا ينظ اخ

 ).2،1(جدول بود داریمعن

  یهگزان-و ان ینشان داد که عصاره متانول 1جدول  جینتا
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 ایـ تـریلیلیبـر م گرمیلیم 5در غلظت  E.italicum شهیر

قطر هاله عـدم رشـد  نیانگیبا م سکیبر د کروگرمیم 150

 یضدقارچ تفعالی5/18±7/0و 19±25/0برابر با  بیبه ترت

 نیانگیـبـا م نیسـتاتین کیـوتیبیرا نسبت به آنت يشتریب

نشـان داد کـه در سـطح  3/18±7/0عدم رشـد  الهقطر ه

05/0 P˂ است. البتـه قطـر هالـه  داریاختالف معن داراي

کمتـر از  E.italicum شـهیمختلـف ر يهاعدم رشد عصاره

 24±5/0فلوکونـازول  کیـوتیبیقطر هالـه عـدم رشـد آنت

آن را در مهـار رشـد  شـتریکـه قـدرت ب دباشیم متریلمی

 اهیـمختلـف گ يهاسه بـا عصـارهیدر مقا کنسیآلب دایکاند

 .دهدیمذکور نشان م
مقایسه میانگین و انحراف معیار قطر هاله عدم رشد  .1جدول 

با   E.italicum اهیگهاي ریشه هاي مختلف عصارهغلظت
 متر)ها برکاندیدا آلبیکنس(برحسب میلیبیوتیکآنتی

 غلظت

mg/m 
 آبی هگزانی-ان متانولی

5 25/0± 19 7/0± 5/18 75/0± 16 
5/2 7/0± 4/17 2/1± 5/16 5/0± 5/14 
25/1 2 /0± 6/15 5/0± 15 1± 13 
625/0 7/0± 2/14 4/0± 5/13 4/1± 11 
312/0 1 ± 13 12± 75/0  38/0± 10 
156/0 6/0± 11 8/0±10 5/0± 9 

 24 ±5/0 24 ±5/0 24 ±5/0 فلوکونازول
 3/18 ±7/0 3/18 ±7/0 3/18 ±7/0 نیستاتین
DMSO - - - 

 گـرمیلیم 5نشان داد که در غلظت  2جدول  جینتا

 یی) بخـش هـواسکیبر د کروگرمیم 150( تریلیلیبر م

قطر هاله عدم رشد  نیانگیم نیشتریب E.italicum اهیگ

ــاره ــه عص ــوط ب ــانول مرب ــری16±86/0(یمت  ن) و کمت

ــم ــه  نیانگی ــر هال ــه عصــاره قط ــوط ب ــد مرب ــدم رش ع

ــ ــد) می13±5/0(یآب ــامباش ــه تم ــ ی. البت در  هاارهعص

را نسـبت  يکمتر یضدقارچ تیمختلف فعال يهاغلظت

و فلوکونـازول نشـان داد کـه  نیستاتین کیوتیبیبه آنت

ــا  ســهیرا در مقا هــاکیوتیبیآنت شــتریقــدرت مهــار ب ب

 .دهدیمذکور نشان م اهیمختلف گ يهاعصاره
 
 
 

مقایسه میانگین و انحراف معیار قطر هاله عدم رشد  .2جدول 
با   E.italicum اهیگهاي بخش هوایی هاي مختلف عصارهغلظت

 متر)ها برکاندیدا آلبیکنس(برحسب میلیبیوتیکآنتی

ــا ــ يهاعصــاره MICحاصــل از  جینت ــ-ان ،یآب و  یهگزان

 دایــکاند هیــبــر عل E.italicum  اهیــگ ییهــوا بخــش یولمتــان

بر  کروگرمیم 25/31و  5/62، 125برابر با  بیبه ترت کنسیآلب

، 25/31برابـر بـا  بیمذکور به ترت اهیگ شهیر يو برا تریلیلیم

 ).3 ول(جد باشدیم تریلیلیبر م گروگرمیم 62/15و  62/15
مختلف هاي غلظت MFCو  MICمیزان مقایسه  .3جدول 
بر کاندیدا  E.italicum هاي بخش هوایی و ریشه گیاهعصاره

 لیترآلبیکنس بر حسب میکروگرم بر میلی
 آبی هگزانی -ان متانولی عصاره

MIC MFC MIC MFC MIC MFC 
 250 125 125 5/62 5/62 25/31 بخش هوایی

 5/62 25/31 25/31 62/15 62/15 62/15 ریشه

 

و  یهگزانـ-ان ،یآبـ يهاهعصـار MFCحاصـل از  جینتا

 دایـکاند هیـبـر عل E.italicum اهیـگ ییهـوا بخـش یمتانول

بـر  کروگـرمیم 5/62، 125، 250برابر با  بیبه ترت کنسیآلب

، 5/62برابر بـا  بیمذکور  به ترت اهیگ شهیر يو برا تریلیلیم

 ).3(جدول  باشدیم تریلیلیبر م گروگرمیم 62/15، 25/31

 یمتـانول و یهگزان-ان ،یآب يهاعصاره نشان داد کهنتایج 

قطر هالـه  نیانگیها مغلظت یدر تمام E.italicum اهیگ شهیر

 ییمختلف بخش هـوا يهانسبت به عصاره يشتریعدم رشد ب

 کـهي). بـه طور1و2و3(نمـودار  مـذکور را نشـان دادنـد اهیگ

مختلـف  يهـاقطـر هالـه عـدم رشـد غلظت نیانگیاختالف م

از  E.italicum اهیـگ شـهیو ر ییخش هـواب يهاعصاره یمامت

قطـر هالـه  نیچنهم .)P˂05/0( باشدیم داریمعن ينظر آمار

 غلظت

mg/ml 

 آبی هگزانی-ان متانولی

5 86/0± 16 6/0± 5/15  5/0± 13 

5/2 5/0± 7/14 5/0±14  4/0± 12 

25/1 5/0± 13 4/0± 5/12  6/0± 11 

625/0 68/0± 12 4/0± 11  5/0± 10 

312/0 3/11 ± 4/0  5/10 ± 5/0  48/0± 9 
156/0 5/0± 9  5/0± 5/8  3/0± 8 

24 ±5/0 فلوکونازول  5/0± 24 5/0± 24 

 3/18 ±7/0 3/18 ±7/0 3/18 ±7/0 نیستاتین
DMSO - - - 
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مختلـف بـه طـور معنـا  يهـابخش یعدم رشد عصاره متانول

 باشـدیهـا مآن یاز قطر هاله عدم رشد عصاره آب شتریب يدار

)05/0˂ P( . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

انولی صاره متـهاي مختلف عمقایسه تأثیر غلظت .1نمودار

ها بر قارچ بیوتیکبا آنتی E.italicumهاي مختلف مختلف بخش

 کاندیدا آلبیکنس

رشـد بـا مقـدار  مقطر هاله عد ياندازهنتایج نشان داد که 

ــاره ــت عص ــتق يهاغلظ ــبت مس ــر نس ــورد نظ ــت میم  داش

)05/0˂Pها غلظت هر کـدام از عصـاره شیبا افزا کهيطور) به

ــت  ــا  156/0از غلظ ــرمیلیم 5ت ــر م گ ــریلیلیب ــور  ت ــه ط ب

 ).3،2،1(نمودار شودیم شتریقطر هاله عدم رشد ب يداریمعن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-هـاي مختلـف عصـاره انغلظت مقایسه تـاثیر .2نمودار

ها بر قارچ بیوتیکبا آنتی E.italicum هاي مختلفهگزانی بخش

 کاندیدا آلبیکنس

صاره آبی هاي مختلف عتاثیر غلظت مقایسه. 3نمودار 

ها بر قارچ بیوتیکبا آنتی E.italicum هاي مختلفبخش

 کاندیدا آلبیکنس

 گیرينتیجهبحث و 
از  یناشـ کیستمیس يهاعفونت ریاخ يهادهه یدر ط

به علت  کنسیآلب دایو به طور عمده کاند دایکاند يهاگونه

 ریـنظ یمنـیا سـتمیکننـده س فیضع يهايماریب شیافزا

ــا ــو دز،ی ــدخان ــون يهایمیاع ب ــ ،یخ ــرف ب ــرو یمص  هی

 یکـیبه عنوان  دیکواستروئیکورت يو داروها هاکیوتیبیآنت

 مـارانیب يبخصـوص بـرا ریـمـرگ و م ملعوا نیتراز مهم

 نیچنـمطـرح شـده اسـت. هم مارستانیشده در ب يبستر

 یو اثـرات جـانب هـاکیوتیبینسبت به آنت ییمقاومت دارو

بدن انسان و عـود  يهاسلول يها برابودن آن یها، سمآن

ــتجو در زم ــه جس ــده ک ــب ش ــرر موج ــهیمک ــا ن  يداروه

توجـه  وردمـ یـیدارو اهـانیمخصوصـاً گ دیجد یضدقارچ

 ).40( ردیپژوهشگران قرار گ

 ،یآبـ يهاعصـاره یضـد قـارچ تیپژوهش فعال نیدر ا

ـــ-ان ـــانول یهگزان ـــابخش یو مت ـــوا يه ـــهیو ر ییه  ش

E.italicum و  ســـکیتشـــار دبـــا اســـتفاده از دو روش ان

 يهانشان داد که عصـاره جیشد. نتا یبررس لوشنیکرودایم

در  E.italicum اهیــگ شــهیر یو متــانول یهگزانــ-ان ،یآبــ
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 يشـتریقطـر هالـه عـدم رشـد ب نیانگیها مغلظت یتمام

مـذکور را  اهیـگ ییمختلف بخش هوا يهانسبت به عصاره

 اهیــگ شــهیر یمتــانول عصــاره کــهينشــان دادنــد. بــه طور

E.italicum  نیشـتریب تـریلیلیبر م گرمیلیم 5در غلظت 

قطـر هالـه عـدم رشـد  نیانگیـرا بـا م یضـدقارچ تیفعال

 62/15بــا  يبــه مقــدار مســاو MFCو  MICو  25/0±19

را  کـنسیآلب دایـقـارچ کاند هیبر عل تریلیلیبر م کروگرمیم

 نشان داد.

مختلف بـا داشـتن  يهابخش یعصاره متانول نیچنهم

مختلف و مقدار  يهاتر در غلظته عدم رشد بزرگقطر هال

MIC یهگزانـ-و ان یآبـ يهاتر نسبت بـه عصـارهکوچک 

ــوا ــش ه ــهیو ر ییبخ ــدقارچ E.italicum ش ــواص ض  یخ

 نشان داد. يشتریب

 اهیــگاوزبــان از جملــه گخــانواده گل يهاگونــه شــهیر

Echium و  نیکونیاز جمله شـ نونیاز مشتقات نفتاک یغن

ــان ــت نیآلک ــه ا21( اس ــ) ک ــاتیترک نی ــواص  يدارا ب خ

ــدالتهاب ــیآنت ،یض ــدباکتر دان،یاکس ــدقارچ ییایض  یو ض

 هیفیو مشتقات اسـتر ومرهای) که نسبت انانت38( باشندیم

مختلـف بـا هـم متفـاوت اسـت،  يهاهـا در گونـهشده آن

 شـهیدر ر نیکونیمشـتقات شـ زانیم نیشتریب کهيطوربه

جـنس  نیـا يهاهگونـ رینسـبت بـه سـا E.italicum اهیگ

 یضـدقارچ تیخاصـ تـوانیم نی). بنابرا27( مشاهده شد

 ها نسبت داد. در عصاره باتیترک نیها را به وجود اعصاره

گونـه  یاثر ضدقارچ یبررس ۀنیدر زم یکل مطالعات در

E.italicum  تاکنون صورت نگرفته است، اما امـا مطالعـات

ام شـده آن انج باتیو ترک اهیگ نیاسانس ا يرو يمحدود

 دایکاند هیبر عل یاثرات ضدقارچ E.italicumاست. اسانس 

نشـان  تریلیلیبر م گرمیلیم 2/3برابر با  MICبا  کنسیآلب

ــ). 41( اثــرات وابســته بــه غلظــت بــود نیــکــه ا ددا  کی

ــــرات ضــــدقارچ 2013در ســــال  يامطالعــــه در  یاث

). 42( را بـه اثبـات رسـاند Onosma Khyberianumگونـه

نشــان داده شــد کــه گونــه  يگــریمطالعــه ددر  نیچنــهم

Onosma chlorotricum هیـبـر عل یاثرات ضدقارج يدارا 

 ).43( باشدیم کنسیآلب دایکاند

 یبررســ نــهیدر زم 2017کــه در ســال  يامطالعــه در

 يعربسـتان صـعود اهـانیاز گ یبعضـ یکروبیاثرات ضـدم

ــا ــت، نت ــورت گرف ــه  جیص ــه گون ــان داد ک  Echiumنش

arabicum  بـر  یضـدقارچ نیچنـو هم یکروبیضدماثرات

 ).44( نشان داد کنسیالب دایکاند

 جیصـورت گرفـت، نتـا 2007که در سال  یپژوهش در

از   Cordia gilletiiگونـه  یمتـانول نشـان داد کـه عصـاره

نسـبت بـه  يتریقـو یگاوزبان خواص ضدقارچخانواده گل

نشـان  کـنسیآلب دایـکاند هیبر عل یو آب یهگزان-عصاره ان

 یپـژوهش مـا کـه عصـاره متـانول جی). که بـا نتـا45( ددا

نسـبت  يشتریب یخواص ضدقارچ اهیمختلف گ يهابخش

 نشان داد، مطابقت دارد. یهگزان-و ان یآب يهابه عصاره

 یاثـرات ضـدقارچ یبررسـ نـهیکـه در زم یپژوهش در

نشان داد که مشتقات  جیانجام شد، نتا نونیمشتقات نفتاک

 2/0برابـر بـا  MICبـا  يقـو یرچاثـرات ضـدقا نونینفتاک

را نشـان  کـنسیآلب دایبر قارچ کاند تریلیلیبر م کروگرمیم

  يتوجه براقابل باتیترک نونیمشتقات نفتاک نیداد. بنابرا

 جینتـا کـهیحال در ).46( هستند دیجد یقارچ ضدعوامل 

و  شـهیر یحاصل از پژوهش ما نشان داد که عصاره متـانول

برابـر بـا  بیـبـه ترت MIC زانیـم نیبا کمتر ییبخش هوا

 دیـبـر قـارچ کاند تریلیلیبر م کروگرمیم 25/31و  62/15

را نشـان داد و  ییدایضـدکاند تیـفعال نیشتریب کنسیآلب

 کروگـرمیم 125و  5/62برابر با  MIC زانیبا م یعصاره آب

ضد  تیفعال نیترکم کنسیآلب دایبر قارچ کاند تریلیلیبر م

نشـان داد. نتـایج  گـرید يهاعصارهرا نسبت به  ییدایکاند

این مطالعه مانند مطالعات دیگر نشان داد که نـوع عصـاره 

توانــد در اســتخراج ترکیبــات مــؤثر ایــن گیــاه و ســایر می

 یـیدارو اهانیگ یاثر ضدقارچ نیچنگیاهان مهم باشد. هم

 يو غشا یقارچ یسلول وارهید بیممکن است به علت تخر

در  یکروبیضـدم باتیترک يزاز آزادسا یناش یتوپالسمیس
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 يهاسـلول يرو یاهیـکننـده گ زیـل يهـامیو آنز اهانیگ

 ).47( باشد یقارچ

در غلظت  یهگزان-و ان یپژوهش عصاره متانول نیا در

را بـر  ییبـاال یضـدقارچ تیـفعال تریلیلیبر م گرمیلیم 5

 نیسـتاتین کیـوتیبینسبت بـه آنت کنسیآلب دایقارچ کاند

که مواد مؤثره کـه  دهدیوضوع نشان مم نینشان دادند و ا

هگـزان -در متـانول و ان باشندیم یاثرات ضد قارچ يدارا

 هستند. ترحالل

 يهاکــرد کــه عصــاره يریگجــهینت تــوانیم انیــپا در

بـر رشـد  یاثر بازدارنـدگ شهیو ر ییهوا يهامختلف بخش

 هیـعل توانـدیم ثیح نیدارد و از ا کنسیآلب دایقارچ کاند

 اثر داشته باشد.  هاسمیکروارگانیاز م یعیوس فیط

انجـام شـود تـا  يشـتریادامه الزم است مطالعات ب در

و اثـرات  ینیبـال يهاهیـها بـر جداعصـاره نیغلظت مؤثر ا

تا در  ردیقرار گ یابیمورد ارز یوانیها در مدل حآن یدرمان

 .افتیدست  یضدقارچ دیبتوان به فراورده جد تینها

 تشکر و قدردانی
پایان نامه دوره دکتري بوده و  حاضر برگرفته ازله مقا

  در دانشگاه پیام نور واحد اصفهان به انجام رسیده است.
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Abstract 

Background: Candidiasis is the most common human infection in the world, and is considered a 
dangerous disease in people with a weak immune system because of their low resistance to 
antifungal drugs, the frequent recurrence of infections, and the known complications of chemical 
drugs. The antifungal properties of different parts of Echium italicum were compared with 
antibiotics for the first time. 
Materials and Methods: After collection, identification and drying, water, n-hexane and 
methanolic extracts from the air and root parts of the plant 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) by the microdilution method. The antibiotics nystatine and fluconazole 
were used as positive controls and DMSO as the negative control. Data was analyzed bythe t-test 
and one-way ANOVA. 
Results: The results showed that the aqueous, n-hexane and methanolic extracts of different parts 
of E. italicum plant exhibited antifungal activity against Candida albicans. The mean inhibitory 
diameter of growth of the methanolic and n-hexane extract in concentration of 5 mg / ml was higher 
than the nystatin antibiotic inhibitory diameter of growth for Candida albicans (P˂0.05). The lowest 
MIC and MFC was of the methanolic extract of the root of the plant for Candida albicans with a 
value of 15.62 μg / μl. 
Conclusion: Extracts of this plant can be used to treat Candida albicans infections. 
Keywords: nystatin, Fluconazole, Antifungal, Extract, Echium italicum.  

*Citation: Nabipour F, Fazilati M, Dousti B, Mir derikvand R. Evaluation of the antifungal effects of different extracts 
of aerial part and root of Echium italicum on Candida albicans and comparison them with two common antibiotics. 
Yafte. 2019; 21(1):122-134. 
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