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

ن ایجاد می شود و قسمت هاي مختلـف بـد کاندیداکاندیدیازیس بیماري قارچی شایع است که به وسیله ي گونه هاي مختلف جنس  مقدمه:
لـم و را درگیر می نماید. این عفونت ها با توجه به وضعیت سیستم ایمنی میزبان می تواند در حد مهلک پـیش رونـد. بـه دنبـال پیشـرفت ع

یچیـده ي بخش سالمت در جوامع، استفاده از داروهاي شیمیایی افزایش یافته است و با توجه به عوارض جانبی، قیمت باال و مراحـل پ اهمیت
ـس رتولید داروهاي شیمیایی، گیاهان دارویی مورد توجه قرار گرفته اند. هدف این مطالعه بررسی مکانیسـم اثـر عصـاره متـانولی گیـاه  ومک

 است.کاندیدا ء برخی گونه هاي بر غشا آلوئوالتوس

ه متـانولی با روش سوکسله تهیه شد. سپس اثر ضد قارچی عصار رومکس آلوئوالتوسبتدا عصاره متانولی ساقه و برگ گیاه اها: مواد و روش
توآنـالیزور، بـا دسـتگاه ا ، مقدار گلوکزBتعیین شد. به منظور مقایسه مکانیسم اثر این گیاه با آمفوتریسین   MICبا روش انتشار در چاهک و 

 در محیط حاوي عصاره گیاه و قارچ تعیین شد. HPLCسدیم و پتاسیم با دستگاه فلیم فتومتري و اسیدآمینه با روش 

شـان داد کـه میلی گرم بر میلی لیتر بـود. نتـایج ن 250توسط عصاره متانولی در غلظت کاندیدا بیشترین قطر هاله عدم رشد مخمر ها: یافته
اداري دارد. تغییـر معنـ Bبر اثر عصاره متانولی در مقایسه با آمفوتریسین  کاندیداین غلظت سدیم، پتاسیم و گلوکز در گونه هاي مختلف میانگ

 بیشترین اسیدآمینه هاي آزاد شده گلوتامین، تره اونین و آالنین بودند.

اروهـاي دارد و می تواند جایگزین مناسـبی بـراي د Bتریسین این عصاره گیاهی مکانیسم مشابهی با مکانیسم آمفو : گیريبحث و نتیجه
 شیمیایی با عوارض جانبی باال شود. هرچند بررسی عوارض جانبی احتمالی گیاه باید انجام شود.

 Rumex alveolatus ،SEM ،HPLC ،candida، عصاره متانولی: هاي کلیديواژه
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 مقدمه

ل بیمـاري ا یکی از شایع تـرین عوامـکاندیدگونه هاي 

قارچ هاي فرصت طلب در انسان است و باعث عفونـت بـه 

صورت حاد، تحت حاد یا مزمن در پوسـت ،نـاخن، مخـاط 

واژن، برونش، ریه و دستگاه گوارش می شـود. گـاهی نیـز 

می گردد و کلیه، ریه، کبد، قلب و غیـره را گرفتـار منتشر 

می سازد. میزان واکنش میزبـان در برابـر بیمـاري از یـک 

رش و التهاب مختصر تـا فـرم مـزمن، حـاد چرکـی یـا خا

 بـه کاندیـدا هـاي ). گونـه1( گرانولوماتوز در تغییـر اسـت

 بسـتري بیماران هاي خونی عفونت عامل چهارمین عنوان

%  40 تقریبـا که مسـئول اند شده مطرح ها بیمارستان در

).  2( باشند می هاي آمریکا بیمارستان در ومیر مرگ موارد

 مـثال تضـعیف شـده ایمنیِ سیستم با افراد ا درقارچ ه این

 یـا و اسـتخوان مغـز پیوند سرطان، به ایدز، مبتال افراد در

 یـا و اسـتخوان مغز پیوند سرطان، باعث ایدز، اعضاء پیوند

. شـود می ومیر مرگ به منجر باعث عفونتهاي اعضاء پیوند

 بیــوتیکی، آنتــی درمــان حــاملگی، داروي ضــد حــاملگی،

 اسـتروئید بـا درمان آب، با مدت پوست دراز تماس دیابت،

 در دخیـل عوامـل و غـدد هـاي از بیماري برخی موضعی،

ایـن  که شوند باعث است ممکن ایمنی سلولی ضعف ایجاد

). به دنبـال پیشـرفت علـم و 2( زا گردد بیماري مخمر ها،

اهمیت بخش سالمت در جوامع، استفاده از داروها افزایش 

بـه عـوارض جـانبی، قیمـت بـاال و یافته است و بـا توجـه 

مراحــل پیچیــده ي تولیــد داروهــاي شــیمیایی، گیاهــان 

دارویی مـورد توجـه قـرار گرفتـه انـد. قـدمت اسـتفاده از 

گیاهان دارویی به سال ها پیش و متناسب با قدمت تمدن 

بر می گردد. گیاه درمانی شاخه اي از طب سنتی است که 

ه غنی از گنجینه ي در کشورهاي با سابقه اي مثل ایران ک

گیاهان مختلف بومی است تـا یـک قـرن پـیش و قبـل از 

ــان  پیــدایش داروهــاي ســنتتیک نقــش اصــلی را در درم

بیماري ها داشـته اسـت. تحقیقـات زیـادي روي گیاهـان 

انجام شده تا اثـرات درمـانی آن هـا بـه اثبـات برسـد، امـا 

بسیاري از گیاهان نیز وجود دارد که بدون هیچ سـابقه ي 

). 3( می از آن ها به صورت سـنتی اسـتفاده مـی گـرددعل

مواد موثره گیاهان دارویی دو نوع هستند: اول مواد حاصل 

از سوخت و ساز اولیه یا مواد مورد نیـاز و حیـاتی، کـه در 

همه ي گیاهان سبز با عمل فتوسنتز به وجـود مـی آینـد. 

نوع دوم مواد حاصل از سـوخت و سـاز ثانویـه کـه در اثـر 

ت توسط گیـاه تولیـد مـی شـوند. ایـن تولیـدات جذب از

اغلب براي گیاه بدون فایده هسـتند ولـی بـرعکس  "ظاهرا

اثــرات درمــانی آن هــا قابــل توجــه اســت.گیاهان توانــایی 

نامحدود براي سنتز ترکیبات آروماتیک دارند، بیشـتر ایـن 

مواد از ترکیبات فنلی و یا مشـتقات آن هـا هسـتند. ایـن 

ــ ــت ه ــات متابولی ــتندترکیب ــان هس ــه گیاه ). 4( اي ثانوی

 شش از که پس است ان پلی بیوتیک آنتیB آمفوتریسین 

 عفونتهـاي درمـان طالیـی استاندارد بعنوان هم هنوز دهه

 ،کاندیداآلبیکنس، آسپرژیلوس از قارچی ناشی سیستمیک

 قـرار اسـتفاده مـورد موکـور و هیستوپالسما ،کریپتوکوك

 قـارچی هـاي نـتعفو درمـان بـراي وسـیع بطور و گرفته

 ویروسـی، هـاي بیمـاري ایـدز، پیونـد، از بعـد سیستمیک

 در شـود مـی برده بکار درمانی شیمی نیز و پریونی انگلی،

 یـک تجـویز از قبـل اولیـه، براي دارو درمـانی موارد اغلب

 اینکـه بـاوجود B آمفوتریسـین .)5( رود مـی کار به آزول

 گونـه هبـ مربوط جدي هاي عفونت استاندارد براي درمانی

 سمّیت با است ممکن ولی شود، محسوب می کاندیدا هاي

 ). دفـع6( باشـد همراه سمّیت کلیوي همانند توجهی قابل

 اسـت؛ کبـدي آهسـته متابولیسـم طریق از اغلب این دارو

 دارو از انـدکی مقدار. باشد می هفته 2 حدود در عمر نیمه

 اخـتالل در فقـط دوز تعـدیل و شـود مـی دفع ادرار راه از

متعلق بـه  رومکسگونه هاي  .)7( است الزم شدید کلیوي

پلـی (علف هفت بند) اسـت. تیـره  پلی گوناسهخانواده ي 
 100گونـه دارد کـه  600جـنس و در حـدود  30،گوناسه

گونـه  180، رومکـس (ترشـک)گونه ي آن در جنس گیاه 
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آن در جنس پلی گونوم (علف هفت بند) است. انتشار ایـن 

جنس و بیش  9نیمکره شمالی است. تیره در مناطق سرد 

گونه ي این تیره تقریبا در تمـامی فـالت ایـران بـه  77از 

 اسفناج شبیه گیاهی ترشک). 8( طور پراکنده انتشار دارند

قاره اروپا است. به طور وحشی در چمن زارها،  بومی و بوده

کشت زارها، کنار رودخانـه هـا و جـاده هـا رشـد میکنـد. 

 B1 ،B2، چربی، پروتئین، ویتـامین کربوهیدرات ها، فیبر

، کلسیم، آهن، پتاسـیم و روي از جملـه Cویتامین  B3و 

ترکیبات این گیاه هستند. این گیاه عملکرد قلب و کبـد و 

گیـاهی یـک سـاله،  رومکـس). 9( معده را تقویت می کند

دوساله یا چند ساله و پایا با برگ هاي متناوب و گل هـاي 

شه ها راسـت، بعضـی اوقـات مجتمع در خوشه هستند. ری

داراي ساقه هاي ریشه مانند زیرزمینی، ساقه هـا راسـت و 

در ایـران  رومکسگل ها، نر و ماده یا دو پایه است. جنس 

گونه دارد که در نواحی غربی، ارتفاعات البـرز  24بیشتر از 

در اطراف تهران، کردستان، قصرشیرین، کرمانشاه و بیشتر 

ان، خراسان، لرستان، مازندران و ارتفاعات زاگرس، آذربایج

باسـتان، گونـه هـاي  ). از دوران8( روینـد بلوچستان مـی

به خوبی براي اسـتفاده در طـب سـنتی بـه دلیـل  ترشک

ــان  ــوژیکی مختلفش ــت بیول ــانی و فعالی ــذاري درم تاثیرگ

شناخته شده بودند. امروزه هم بخش هاي زیرزمینی و هم 

در انــواع  اًهـا عمومـ ترشـکقسـمت هـاي هـوایی برخـی 

مختلفی از روش هاي درمان بیماري مـورد اسـتفاده قـرار 

 رومکس آلوئوالتوس). اجزاء شیمیایی اصلی 10( می گیرند

ــت ــدها اس ــا و فالونوئی ــون ه ــه 11( آنتراکوئین ). از جمل

مـی تـوان بـه  رومکسکاربردها و مصارف درمانی خانواده 

 فعالیت هاي روان درمانی، آنتی اکسیدانت، سیتوتوکسیک،

ضــدباروري، ضــدالتهابی، آنتــی میکروبیــالی،  ضداســهال، 

ضدتوموري، قابض یا بندآورنده ي خون و آنتـی درماتیـت، 

 رومکس آلوئوالتـوسادرار آور و ضدویروسی اشاره کرد. از 

می توان به عنوان پـادزهري بـراي گزنـه، تصـفیه کننـده، 

قابض، درمان گلودرد و درمـان دمـل هـا و سـوختگی هـا 

رومکــس ). عصــاره هــاي میــوه هــاي 12( داســتفاده کــر

در بیمارستان هاي کودکان به خـاطر  مخصوصاً کریسپوس

عمل باکتریواستاتیکی و ضد اسـهالی خفیفشـان پذیرفتـه 

براي  رومکس سیپریوس). 10( شده و به کار برده می شود

درمــان بیمــاري هــاي پوســتی از جملــه درماتوفیتوزهــا و 

 آرئـوس افیلوکوکوساسـتفعالیت آنتی باکتریـال بـر ضـد 

مقاوم به متی سیلین دارد. همچنین مشخص شـده اسـت 

آسـپرژیلوس که این گونه داراي ماکزیمم سمیت بـر ضـد 

از طریـق  HIVو فعالیـت آنتـی ویروسـی بـر ضـد  سالینا

عصـاره  ). 13( می باشدممانعت از ریورس ترانس کریپتاز 

داراي  رومکـس هاسـتاتوسمتانولی بـرگ، ریشـه و سـاقه 

ت بیولوژیکی زیادي از آنتی اکسیدان، ضد انعقاد، ضـد اثرا

اسهال و سیتوتوکسیک می باشد. این گیـاه داراي اجـزاي 

ــا و  ــانن ه ــا، ت ــون ه ــه آنتراکین ــیمیایی از جمل ــم ش مه

گونـه  رومکس نپالنسـیسفالونوئیدها می باشد. همچنین 

ي دیگري از خانواده ي ترشکیان اسـت کـه داراي اثـرات 

ــد ــه ض ــی از جمل ــت و مختلف ــدباکتریایی اس قارچی و ض

نشـان  همچنین داراي سمیت متوسط می باشد. تحقیقات

رومکـس ، رومکـس دنتـاتوسداده است از گیاهانی ماننـد 
بـه عنـوان داروهـاي  رومکس ابتوسـیفولیسو  کریسپوس

جایگزین براي درمان آبسه، دردهاي روماتیسمی، نقـرس و 

شـرایطی درد هاي قاعدگی و به عنوان داروهاي سـنتی در 

روئیـد مـی تـوان مانند اسهال، خارش هاي پوسـتی و همو

 ).14( استفاده نمود

 هامواد و روش
هــدف از ایــن مطالعــه، بررســی مکانیســم اثــر عصــاره 

بـر غشـاء گونـه هـاي  رومکـس آلوئوالتـوسمتانولی گیاه 

 کاندیدا گالبراتـاو  کاندیداپاراپسیلوزیس، کاندیدا آلبیکنس

در شـرایط  Bآمفوتریسـین  لـولمحبـا  آن مقایسه نتایجو 

آزمایشـگاهی در _یـن مطالعـه تجربـی ا بـود.آزمایشگاهی 

در دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان انجـام  1396سال 

رومکـس مقـداري از گیـاه   1395شد. در اردیبهشت مـاه 
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شامل سـاقه، بـرگ و گـل از مرکـز تحقیقـات آلوئوالتوس 

فهان خریداري آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان اص

شد. تمام قسمت هاي گیاه شامل بـرگ، شـاخه و گـل بـه 

طور کامل چند بار با آب شستشو داده شد. بعـد از حـذف 

کامل آب، قسمت هاي مختلف به طور جداگانـه در دمـاي 

اطاق و در سایه خشک شدند. سپس قسمت هـاي خشـک 

 شده گیاه توسط آسیاب برقی پودر گردید. عصاره گیري از

به روش سوکسله انجام شـد. بـه  کس آلوئوالتوسروم گیاه

 100گرم از سـاقه و بـرگ پـودر شـده، در  30این منظور 

درصد و متانول خالص به طـور  96میلی لیتر حالل اتانول 

جداگانه قرار داده شـد. سـپس ارلـن هـاي حـاوي گیـاه و 

حــالل مــورد نظــر روي شــیکر قــرار داده شــد و بــه روش 

شـد. عصـاره هـاي الکلـی بـه سوکسله عصاره گیري انجام 

دست آمده را با استفاده از کاغذ صافی، صاف کرده سـپس 

لکـل اضـافی ادر هواي آزاد در دمـاي اطـاق قـرار داده تـا 

تبخیر شود و عصاره ي خالص به دست آید. پس از خشک 

شدن عصاره ها در مجاورت هوا، عصاره هاي الکلی تا زمان 

گـراد و در تـاریکی درجه سانتی  4انجام آزمایش در دماي 

ـــه هـــاي اســـتاندارد              کاندیـــدا نگهـــداري گردیـــد. نمون

ــــ ــــدا پاراپســــیلوزیس ،ATCC2747)( نسآلبیک  کاندی
)ATCC90018( ـــا و ـــدا گالبرات از  )ATCC90030( کاندی

اسـتریل از  در شـرایط کـامالًدانشگاه تهران تهیه گردیـد. 

قارچ مورد نظر بر روي پلیـت هـاي حـاوي محـیط کشـت 

ابورو دکستروز آگار کشت تازه تهیـه شـد و در انکوبـاتور س

درجه سانتی گراد قـرار داده شـد. سـپس یـک کلنـی  30

خالص از قارچ مورد نظر را انتخاب کـرده و در یـک میلـی 

لیتر سرم فیزیولوژي استریل، سوسپانسیون قـارچی تهیـه 

مک فارلند  5/0شد. این سوسپانسیون قارچی با استاندارد 

، سپس به وسـیله ي دسـتگاه اسـپکتروفتومتر مقایسه شد

سلول مخمر در هر  سوسپانسیون قارچی داراي 

. میلی لیتر تهیه و از آن جهت انجام تست ها استفاده شـد

یک گرم از هر عصـاره ي براي تهیه محلول عصاره متانولی 

خشک شده را جداگانه توزین نمـوده و بـه لولـه آزمـایش 

 %10میلی لیتر دي متیـل سولفوکسـاید  4استریل حاوي 

میلـی گـرم بـر میلـی 250اضافه شد، بدین ترتیب غلظت 

ــاي  ــت ه ــپس رق ــد. س ــت آم ــر بدس و  5/62، 25/31لیت

میلی گرم بر میلی لیتر از هر یک از عصـاره هـا تهیـه 125

تـاثیر ضـد قـارچی  . جهت مقایسه اثر عصاره متانولی وشد

از ه شـد. بنـابراین مقایسـ B آمفوتریسـین با آن، اثر آن ها

محلولی در دي متیـل سولفوکسـاید تهیـه   Bنآمفوتریسی

یلی گـرم بـر م 250و 125، 5/62، 25/31شد و رقت هاي 

دقیقه در  30میلی لیتر به دست آمد. محلول فوق به مدت 

دماي آزمایشگاه قرار گرفـت سـپس بـراي  سوسپانسـیون 

از  مک فارلند تهیه شـد. بعـد 5/0قارچی با کدورت معادل 

میکرولیتر از سوسپانسیون قارچی به لوله  20اضافه کردن 

درجه سانتی  35ساعت در دماي  24ها، آن ها را به مدت 

گراد انکوبه گردیدند. پس از طی این زمان، کدورت لوله ها 

و رشد قارچ ها در مقایسه با کنترل و بـه صـورت چشـمی 

اره مورد ارزیابی قرار گرفت. لوله ي با کمترین غلظت عصـ

که فاقد رشد قارچ بود و کدورتی در آن مشاهده نشده بود 

به منظور انـدازه گیـري . در نظر گرفته شد MICبه عنوان 

میزان سدیم و پتاسیم در نمونه ها از دستگاه فلیم فتـومتر 

میلی لیتر آب مقطر اسـتریل را داخـل 10استفاده گردید. 

از میکرولیتـر  50لوله آزمایش درپـیچ دار ریختـه سـپس 

محلول قارچی حـاوي عصـاره بـه آن اضـافه شـد. پـس از 

مخلوط کردن آب مقطـر و محلـول قـارچی، نمونـه بـراي 

اندازه گیري و خوانش سدیم و پتاسیم توسط فلیم فتـومتر 

حالـت صـفر کـردن  آماده شد. اساس کلی این تسـت اوالً

دستگاه است و حالت دوم، کالیبراسیون مـی باشـد. بـراي 

از آب مقطر استریل استفاده می شـود. صفر کردن دستگاه 

مرحله ي کالیبراسیون زمانی است که نمونه ي اسـتاندارد 

براي کالیبر به دستگاه داده می شود و استاندارد این نمونه 

 144میلی مول در لیتـر و بـراي سـدیم  9/4براي پتاسیم 

میلی مـول در لیتـر مـی باشـد. بـراي اطمینـان از وجـود  
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هـا از تسـت اولیـه ي نـین هیـدرین  اسیدآمینه در نمونه

سی سی محلول قارچی حاوي عصاره  1-2استفاده گردید. 

را با چند قطره از محلـول نـین هیـدرین مخلـوط کـرده و 

دقیقه در بن ماري جوش قرار داده شـد.  5سپس به مدت 

رنگ ارغوانی محلول نشان دهنده ي وجود اسید آمینـه در 

زرد نشان دهنده  محلول قارچی حاوي عصاره است و رنگ

ي وجود پرولین می باشد. سپس تمام نمونه هـاي حـاوي 

و انـدازه گیـري اسـید  HPLCاسیدآمینه را، جهت انجـام 

  AZURAمـدل  HPLCآمینـه آمـاده شـدند. از دسـتگاه 

Knauer آلمان استفاده شد. دتکتور مورد استفاده ،UV  در

و نانومتر، دماي انجام آزمایش دماي اتـاق  254طول موج 

 1سیستم ایزوکراتیک، فاز متحرك با سرعت جریان حالل 

میلی متر بر دقیقه استفاده شد. در این روش از هر نمونـه 

بار تزریق شد. براي بررسی نمونه ها توسط میکروسکوپ  3

ـــی روبشـــی ـــدا در محـــیط کشـــت   )SEM( الکترون ابت

 6سابورودکستروز آگار، بر روي پلیت یک چاهک بـه قطـر 

 250میکرولیتـر از غلظـت  100اد گردیـد. میلی متر ایجـ

میلی گرم بر میلی لیتر عصاره هاي متانولی به هر چاهـک 

بـا  کاندیـداهااضافه شد. به کمـک سـواپ اسـتریل نمونـه 

مک فارلند به صـورت کشـت  5/0کدورتی معادل کدورت 

ساعت انکوبـه کـردن  24چمنی کشت داده شدند. پس از 

لـه ممانعـت از رشـد درجه سـانتی گـراد، ها 35در دماي 

مشاهده گردید. سـپس پلیـت هـا جهـت بررسـی توسـط 

بـه دانشـکده فنـی ) SEM( میکروسکوپ الکترونی روبشی

 دانشگاه تهران منتقل شدند. 

 آنالیز آماري

پس از جمع آوري داده هـا، تجزیـه تحلیـل نتـایج بـا 

به منظور مقایسـه  انجام گردید. SPSSاستفاده از نرم افزار 

اله عدم رشد در غلظت هاي مختلـف عصـاره مقادیر قطر ه

متانولی، مقادیر سدیم، پتاسیم و گلوکز از آزمون کراسکال 

والیس و آزمون تعقیبی مـن ویتنـی بـا تعـدیل بـونفرونی 

) جهـت P>05/0استفاده شد. سـطح معنـی دار آزمـون (

 داده ها مورد استفاده قرار گرفت. تفسیر

 هایافته
 )MIC( مهارکننـدگیمقادیر مربوط به حداقل غلظـت 

علیـه سـه قـارچ  رومکس آلوئوالتـوسعصاره متانولی گیاه 

 کاندیدا گالبراتاو  کاندیدا پاراپسیلوزیس، کاندیدا آلبیکنس

میلی گرم بر میلـی لیتـر  5/62نشان می دهند که غلظت 

میلی گرم بـر میلـی  125و غلظت  کاندیدا آلبیکنسبراي 

اثـر دیـدا گالبراتـا کانو  کاندیـدا پاراپسـیلوزیسلیتر براي 

 بازدارندگی دارد.

در روش انتشار در چاهک، قطر هاله هاي عدم رشد 

اطراف چاهک هاي حاوي غلظت هـاي مختلـف عصـاره 

براي هر قـارچ انـدازه  رومکس آلوئوالتوسمتانولی گیاه 

آمده است. بر اسـاس نتـایج  1گیري شد که در جدول 

ي عـدم میانگین قطر هالـهکاندیدا ، در هر سه 1جدول 

رشد با افزایش غلظت افزایش داشته است. میانگین قطر 

هاله در چهار غلظت عصـاره نسـبت بـه کنتـرل منفـی 

بزرگتر و نسبت به کنترل مثبت کوچکتر بوده است. در 

ي عـدم اختالف معناداري بین قطر هالهکاندیدا هر سه 

هـاي مختلـف و کنتـرل مثبـت و منفـی رشد در غلظت

. نتایج آزمون تعقیبی من ویتنی )p>05/0(مشاهده شد 

با تعدیل بونفرونی نشـان داد کـه مقـدار قطـر هالـه در 

کنتـرل مثبـت نســبت بـه چهـار غلظــت عصـاره بطــور 

معناداري بیشتر و در کنتـرل منفـی نسـبت بـه چهـار 

ــ ــت عص ــت غلظ ــوده اس ــر ب ــاداري کمت ــور معن اره بط

)05/0<p.( ها ي دوتایی بین غلظتهمچنین در مقایسه

که با افـزایش غلظـت عصـاره مقـدار قطـر  مشخص شد

ي عدم رشد بطور معناداري افـزایش داشـته اسـت هاله

)05/0<p .( نتایج آزمون تعقیبی من ویتنـی بـا تعـدیل

 125تـا  25/31هـاي بونفرونی نشان داد که در غلظـت

بطور معناداري  کاندیدا آلبیکنسقطر هاله عدم رشد در 

بـوده  یدا پاراپسیلوزیسکاند وکاندیدا گالبراتا بیشتر از 
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کاندیـدا ي عـدم رشـد در . و قطر هاله)p>05/0(است 
ــا ــدا و  گالبرات ــیلوزیسکاندی ــاداري  پاراپس ــاوت معن تف

، mg/ml 250ولـی در غلظـت  ).p<05/0(نداشته است 

بطور معناداري  کاندیدا آلبیکنسقطر هاله عدم رشد در 

ــدابیشــتر از  ــا  کاندی ــدا پاراپســیلوزی وگالبرات  سکاندی
)05/0<p( کاندیـــدا ي عـــدم رشـــد در و قطـــر هالـــه

بطور معنـاداري بیشـتر از قطـر هالـه در  پاراپسیلوزیس

 .)1(جدول  )p>05/0(بوده است  کاندیدا گالبراتا

 
رومکس قطر هاله هاي عدم رشد عصاره متانولی گیاه  .1جدول 

 (بر حسب میلی متر) به روش چاهک لوئوالتوسآ
 کاندیدا
 غلظت

کاندیدا 

 یکنسآلب
M±SD 

کاندیدا 

 یلوزیسپاراپس
M±SD 

 کاندیدا گالبراتا
M±SD 

25/31 21/0±18/7 21/0±96/5 30/0±76/3 
5/62 8/0±.67/10 5/0±40/9 46/0±36/8 

125 46/0±49/12 50/0±33/11 49/0±67/10 
250 53/0±.24/15 39/0±65/14 26/0±16/12 

 35/34±37/0 07/45±25/0 13/38±33/0 کنترل مثبت
 00.±00 00.±00 00.±00 ترل منفیکن

در این روش آب مقطر استریل به عنـوان کنتـرل منفـی و 

 .)1(شکله عنوان کنترل مثبت استفاده شدند ب Bآمفوتریسین 

 
کاندیدا پاراپسیلوزیسب:         کاندیدا آلبیکنسالف:   

 
کاندیدا گالبراتاج:   

تر  عصاره میلی گرم بر میلی لی 250اثر ممانعتی غلظت  .1شکل
متانولی رومکس آلوئوالتوس برعلیه گونه هاي کاندیدا به روش 

 چاهک

میانگین و انحراف معیار مقدار سدیم، پتاسیم و  .2جدول   
آلوئوالتوسمتانولی گیاه  گلوکز در عصاره علیه  رومکس 

آلبیکنس،  سکاندیدا  راتاو  یلوزیسپاراپ  گالب
 

 کاندیدا
 

کاندیدا 

آلبیکنس  

کاندیدا 

یلوزیسسپاراپ  

کاندیدا 

راتا  گالب

M±SD M±SD M±SD 
 00/29±73/1 33/38±45/9 57±65/2 سدیم
 B  00±50/80 00±20/70 00±30/72 نآمفوتریسی
 67/30±31/2 00/35±00 00/54±00/2 پتاسیم

 B 00±30/110 00±50/93 00±20/90 آمفوتریسین
 33/79±73/4 00/83±57/5 67/87±51/3 گلوکز

 B 00±60/277 00±20/170 00±50/230 آمفوتریسین

مقـدار سـدیم کاندیدا ، در هر سه 2بر اساس نتایج جدول

کمتر بـوده اسـت.  Bدر عصاره متانولی نسبت به آمفوتریسین 

 کاندیـدا آلبیکـنسبراساس نتایج آزمون کراسکال والـیس، در 

)024/0=p(  کاندیـدا پاراپسـیلوزیسو )023/0=p(   اخـتالف

دیم در سه گروه مشـاهده شـد. طبـق معناداري بین مقدار س

نتایج آزمون تعقیبی من ویتنی با تعـدیل بـونفرونی در هـر دو 

 بطــور معنــاداري  B، مقــدار ســدیم در آمفوتریســین کاندیــدا

در  ).p>05/0(هاي متـانولی بـود بیشتر از مقدار آن در عصاره

نیز اختالف معناداري بین مقدار سدیم در سـه  کاندیدا گالبراتا

طبق نتایج آزمون تعقیبی من ). p=035/0(شاهده شد گروه م

 Bویتنی با تعـدیل بـونفرونی مقـدار سـدیم در آمفوتریسـین 

متـانولی بـود  بطور معنـاداري بیشـتر از مقـدار آن در عصـاره

)05/0<p.(  طبق نتایج آزمون تعقیبی من ویتنـی بـا تعـدیل

بطـور معنـاداري  کاندیـدا آلبیکـنسبونفرونی مقدار سدیم در 

ــتر از ب ــیلوزیسیش ــدا پاراپس ــاو  کاندی ــدا گالبرات ــود  کاندی ب

)05/0<p( در عصاره متـانولی اخـتالف معنـاداري در مقـدار .

در سطح خطاي پـنج درصـد مشـاهده  کاندیداسدیم بین سه 

شواهدي بر وجود تفـاوت معنـادار در سـطح  ).p=061/0( شد

کاندیــدا خطــاي ده درصــد و بیشــتر بــودن مقــدار ســدیم در 
مشـاهده کاندیدا پاراپسیلوزیس و گالبراتـا نسبت به  سآلبیکن

مقدار پتاسیم در عصـاره  کاندیدادر هر سه  ).p>1/0(شود می

کاندیـدا در  کمتر بوده است. Bمتانولی نسبت به آمفوتریسین 
  )p=049/0( کاندیـدا پاراپسـیلوزیسو ) p=039/0( آلبیکنس
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شـاهده اختالف معناداري بین مقدار پتاسـیم در سـه گـروه م

. طبق نتایج آزمون تعقیبی من ویتنی با تعـدیل بـونفرونی شد

بطــور  Bمقـدار پتاسـیم در آمفوتریسـین کاندیـدا، در هـر دو 

متــانولی بــود  معنــاداري بیشــتر از مقــدار آن در عصــاره

)05/0<p.(  اخـتالف معنـاداري بـین  نیـز کاندیدا گالبراتـادر

طبـق  ).p=023/0(مقدار پتاسیم در سه گـروه مشـاهده شـد 

نتایج آزمون تعقیبی من ویتنـی بـا تعـدیل بـونفرونی در ایـن 

بطـور معنـاداري  Bمقـدار پتاسـیم در آمفوتریسـین  کاندیدا،

. در )p>05/0(هاي متـانولی بـود بیشتر از مقدار آن در عصاره

ي متانولی اختالف معناداري بین مقدار پتاسیم در سـه عصاره

نتایج آزمـون تعقیبـی  طبق). p=023/0(مشاهده شد کاندیدا 

کاندیــدا مــن ویتنــی بــا تعــدیل بــونفرونی مقــدار پتاســیم در 
و  کاندیـدا پاراپسـیلوزیسبطور معناداري بیشـتر از  آلبیکنس

. بعــالوه مقــدار پتاســیم در )p>05/0(بــود  کاندیــدا گالبراتــا

بطور معنـاداري بیشـتر از مقـدار آن در  کاندیدا پاراپسیلوزیس

کاندیـدا در هـر سـه  .)p>05/0(ده شد مشاه کاندیدا گالبراتا
 Bمقدار گلـوکز در عصـاره متـانولی نسـبت بـه آمفوتریسـین 

کاندیـدا و ) p=024/0( کاندیدا آلبیکـنسدر  کمتر بوده است.
اختالف معناداري بین مقـدار گلـوکز در )  p=024/0( گالبراتا

. طبق نتایج آزمون تعقیبی من ویتنی با سه گروه مشاهده شد

، مقــدار گلــوکز در کاندیــدارونی در هــر دو تعــدیل بــونف

  بطور معناداري بیشتر از مقـدار آن در عصـاره Bآمفوتریسین 

ــود  ــانولی ب ــدادر . )p>05/0(مت ــز پاراپســیلوزیس کاندی   نی

اختالف معناداري بین مقدار گلوکز در سه گروه مشاهده شـد 

)045/0=p( شــواهدي بــر وجــود تفــاوت معنــادار در ســطح .

کاندیــدا د و کمتــر بــودن مقــدار گلــوکز در خطــاي ده درصــ
مشـاهده گالبراتـا و  کاندیدا آلبیکنسنسبت به  پاراپسیلوزیس

در عصاره متانولی اختالف معنـاداري در مقـدار ).p>1/0(شد 

در سطح خطاي پـنج درصـد مشـاهده کاندیدا گلوکز بین سه 

   .)2(جدول) p=109/0نشد (

0
50

100
150
200
250
300

سکاندیدا آلبیکن کاندیدا 
پاراپسیلوزیس

اکاندیدا گالبرات

سدیم Bآمفوتریسین پتاسیم

B2آمفوتریسین گلوکز B3آمفوتریسین

میانگین و انحراف معیار مقدار سدیم، پتاسیم و گلوکز   1نمودار 

آلوئوالتوسمتانولی گیاه  در عصاره دا علیه  رومکس  کاندی

س، آلبیکنس راتاو  یلوزیسپاراپ  گالب

جهت بررسی فراوانی اسیدهاي آمینه در نمونه هـا از روش  

اسـتفاده شـد. غلظـت  HPLCاولیه تست نین هیـدرین و 

 در عصـاره کاندیـداگـروه هـاي  تمامی اسیدهاي آمینـه از

ــانولی  ــوسمت ــر آمفوتریســین  رومکــس آلوئوالت  Bدر براب

گزارش گردید. در تمامی غلظت ها بیشترین اسیدآمینه ي 

جدا شده مربوط به اسیدآمینه هاي گلوتامین، تره اونـین و 

 .) 5و  4، 3 آالنین بود. (جدول
نولی مقایسه غلظت هاي اسیدهاي آمینه درعصاره متا .3جدول 

سیلوزیسحاوي  در مقایسه با محلول  کاندیدا پاراپ
سیلوزیسحاوي B آمفوتریسین   )µmol/L( کاندیدا پاراپ

 نمونه
 

نوع 
 اسیدآمینه

عصاره 
متانولی 
بدون 
 شاهد

عصاره 
  متانولی(شاهد)

عصاره متانولی 
کاندیدا و 

سیلوزیس  پاراپ

آمفوتریسین 
B  کاندیدا و

سیلوزیس  پاراپ

آسپارتیک 
 اسید

36 91  55 216 

گلوتامیک 
 اسید

36 25 61 363 

 214 147 65 82 آسپارژین
 48 20 7 13 هیستیدین

 261 120 50 70 سرین
 1132 1162 532 630 گلوتامین
 159 38 12 26 آرژنین

 73 62 22 40 گلیسین
 230 226 19 207 تره اونین

 544 371 151 220 آالنین
 149 53 22 31 تیروزین
22 25 متیونین  47 156 

 310 285 133 152 والین
 230 71 31 40فنیل 
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 آالنین

 214 114 50 64 ایزولوسین
 271 115 52 63 لوسین

 233 193 63 130 اورنیتین
 233 121 75 46 لیزین

 
مقایسه غلظت هاي اسیدهاي آمینه درعصاره متانولی  .4جدول 

داحاوي  دی راتا کان  B در مقایسه با محلول آمفوتریسین گالب
راتاا کاندیدحاوي   )µmol/L( گالب

 نمونه
 

نوع 
 اسیدآمینه

عصاره 
متانولی 
بدون 
 شاهد

عصاره 
  متانولی(شاهد)

عصاره متانولی و 
راتا  کاندیدا گالب

آمفوتریسین 
B  کاندیدا و

راتا  گالب

آسپارتیک 
 اسید

55 19 74 216 

گلوتامیک 
 اسید

29 25 54 376 

رژینآسپا  72 65 713  209 
61 هیستیدین  7 32  85  

926 119 50 69 سرین  
 1100 1079 532 547 گلوتامین

93 12 27 آرژنین  791  

 86 62 22 40 گلیسین

322 تره اونین  19 512  592  

503 151 199 آالنین  285 
621 54 22 32 تیروزین  

72 متیونین  22 94  691  

371 والین  133 270 357 
فنیل 

ینآالن  
37 31 68 115 

091 50 59 ایزولوسین  032  

111 52 59 لوسین  135 
211 اورنیتین  63 841  170 

901 75 115 لیزین  286 

 
مقایسه غلظت هاي اسیدهاي آمینه درعصاره متانولی  .5جدول 
 B در مقایسه با محلول آمفوتریسین آلبیکنس ا کاندیدحاوي 

 )µmol/L( آلبیکنس ا کاندیدحاوي 

 نمونه
نوع 

 اسیدآمینه

عصاره 
متانولی 
بدون 
 شاهد

عصاره 
 متانولی(شاهد)

عصاره متانولی و 
آلبیکنس  کاندیدا 

آمفوتریسین 
B  کاندیدا و

 آلبیکنس

آسپارتیک 
 اسید

49 19 68 237 

گلوتامیک 
 اسید

28 25 53 343 

 223 215 65 150 آسپارژین
 55 20 7 13 هیستیدین

 273 106 50 56 سرین
 1125 1105 532 573 گلوتامین
 169 27 12 15 آرژنین

 87 60 22 38 گلیسین

 273 281 19 262 تره اونین
 285 306 151 155 آالنین

 149 68 22 46 تیروزین
 99 68 22 46 متیونین

 306 160 133 27 والین
فنیل 
 آالنین

71 31 102 244 

 233 151 50 101 ایزولوسین
 263 172 52 120 لوسین

 267 190 63 127 اورنیتین
 252 157 75 82 لیزین

کـه تصـور میشـد عصـاره ي در تایید یافته هاي اولیه 

باعـث تغییـرات سـاختار  رومکس آلوئوالتوسمتانولی گیاه 

غشاء و افزایش نفوذپذیري غشاء سـلول قـارچ هـاي مـورد 

ي عـدم رشـد تشـکیل  می شود، نمونه هایی از هالـه نظر

بر روي محیط کشـت  هاي ایجاد شدهشده اطراف چاهک 

سابارودکستروز آگار، جهـت بررسـی خصوصـیات سـطحی 

 ) (SEM رچ توسط میکروسکوپ الکترونی رویشـیسلول قا

مشاهده شد. نتایج بدین شرح می باشـد. همـانطور کـه در 

مشاهده می شود عصاره ها باعث چروکیـدگی  2شکل هاي

سطح سلول و ایجاد سوراخ در مخمر شده است. پراکندگی 

آسـیب  3هاي مخمري نیز مشاهده می شود. شکل سلول 

نشـان مـی دهـد.  Bوارده بر مخمر را توسط آمفوتریسین 

چروکیدگی و سوراخ شدن به مقدار بیشـتر مشـاهده مـی 

 شود، ولی همچنان سلول ها به صورت متراکم قرار دارند.  

 

 
 

نمایی از سلول هاي مخمري کاندیدا گالبراتا با ابعاد  .2شکل
متر و نانو 500 m 2µ   تاثیر غلظت  5000و30000و بزرگ نمایی)
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رومکس میلی گرم بر میلی لیتر عصاره متانولی گیاه  250
)آلوئوالتوس  

 
راتانمایی از سلول هاي مخمري  :3شکل با ابعاد  کاندیدا گالب

mµ2 تاثیر آمفوتریسین  5000و بزرگ نماییB  کاندیدا بر
راتا  گالب

 گیرينتیجهبحث و 
از تحقیق حاضر نشان می دهد که عصاره نتایج حاصل 

اثر مهاري بر رشد ایزوله هاي  رومکس آلوئوالتوسمتانولی 

کاندیـدا آلبیکـنس، کاندیـدا گالبراتـا و کاندیـدا استاندارد 
. حداقل غلظت مهاري عصاره مورد نظر دارد پاراپسیلوزیس

کاندیدا آلبیکنس، بر رويرومکس آلوئوالتوس  گیاه متانولی
، 5/62بـه ترتیـب کاندیدا گالبراتا  وراپسیلوزیس کاندیدا پا

بـر . میلی گرم بر میلی لیتـر گـزارش گردیـد 125و  125

اساس نتایج به دست آمـده از روش انتشـار در چاهـک در 

 رومکس آلوئوالتـوستحقیق حاضر عصاره ي متانولی گیاه 

قطر هاله ممانعت از رشد قابل قبـولی را ایجـاد نمـود کـه 

ر مهـار کننـدگی عصـاره متـانولی گیـاه نشان دهنده ي اث

می باشد. در عصاره متانولی، قطر هاله  رومکس آلوئوالتوس

میلـی گـرم بـر میلـی  25/31تا  250عدم رشد در غلظت 

ـــا و لیتـــر علیـــه  کاندیـــدا آلبیکـــنس، کاندیـــدا گالبرات
مشاهده شد و در همه ي مـوارد بـا کـاهش  پاراپسیلوزیس

اهش داشت. به منظـور غلظت، قطر هاله ممانعت از رشد ک

مقایسه مقادیر هاله عـدم رشـد در غلظـت هـاي مختلـف 

آلبیکـــنس، کاندیـــدا عصـــاره متـــانولی علیـــه کاندیـــدا 
از آزمون کراسکال والیس  پاراپسیلوزیس و کاندیدا گالبراتا

تفـاوت معنـاداري کاندیـدا استفاده شد و در هر سه نمونه 

هده بین قطر هاله عدم رشد در غلظت هـاي مختلـف مشـا

گزارش کرد کـه  1996واتنب در سال  ).P>05/0گردید (

فالونوئیدها و فالونول ها اثر ضد میکروبی دارنـد. ایـن اثـر 

ناشی از ترکیب پروتئین هاي خارج سـلولی و یـا  "احتماال

تشکیل کمپلکس با دیواره سلولی و یـا ایجـاد اخـتالل در 

). در مطالعـه ي 15( غشاء سلول میکروارگانیسم ها اسـت

گیـاه  اندیـداییحاضر احتمـال مـی رود خاصـیت ضـد ك

ــوس ــس آلوئوالت ــات  رومک ــور ترکیب ــل حض ــه دلی ــم ب ه

فالونوئیدي در عصاره باشد که بـا تـاثیر بـر غشـاء سـلولی 

مـی کاندیـدا مخمر باعث از بین رفتن و مرگ هر سه نـوع 

گزارش کرد که شواهدي وجود  2006پینتو در سال  شود.

ه ها اثرات ضد قارچی خود را دارد که نشان می دهد عصار

از طریق تغییر ساختار و عمـل غشـاء سـلولی اعمـال مـی 

کنند. بررسی هاي صـورت گرفتـه در خصـوص مکانیسـم 

عمل عصاره ها اثبات نموده است که ایـن ترکیبـات نفـوذ 

عصاره با نفـوذ در ري غشاء را افزایش می دهند. اجزاي پذی

فعالیـت آن را غشاء منجر به متورم شدن غشاء گردیـده و 

تحت تاثیر قرار می دهند و در نهایت منجر به مرگ سلول 

خواهند شد. به نظر می رسد عصـاره هـاي گیـاهی ماننـد 

سایر پلی ان هاي ضدقارچ با تشکیل پیوند با ارگسترول در 

غشاء سلول قارچ یک کانال غشـایی ایجـاد مـی کنـد کـه 

موجب نشت یون هاي تک ظرفیتی از عـرض غشـاء شـده 

مقایسه نتایج حاصل از مطالعـه پینتـو و بـر  ). با16( است

اساس نتایج حاصل از اندازه گیري سدیم، پتاسیم، گلوکز و 

اسیدآمینه در این پروژه ي تحقیقـاتی، میتـوان نظریـه ي 

پینتو را در خصوص مکانیسم عمل عصاره ها در ارتباط بـا 

ارائـه نمـوده  2006افزایش نفوذ پذیري غشاء که در سـال 

بذر گیـاه  2017ید کرد. پورعمادي و همکاران در سال تای

مورد بررسـی قـرار  GC/MSرا به روش  رومکس کیپریوس

دادند. یافته ها نشان داد، مهمتـرین و بیشـترین ترکیبـات 

ـــد از:  ـــده عبارتن ـــدا ش ـــیمیایی ج ـــزن دي -2و1ش بن

سـیکلو  4-1کربوکسیلیک اسید، دي ایزو اسـتیل اسـتر و 

ن ها به ترتیـب برابـر  اسـت بـا هگزادین است که مقدار آ

درصد. وجود ترکیبات فنولی در بذر  8/14و 1/19، 24/25
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این گیـاه بـا خاصـیت ضـد باکتریـایی ایـن گیـاه ارتبـاط 

). خاصیت ضد میکروبی گیاهان خانواده 17( مستقیم دارد

به دلیل وجود ترکیبات فنولی، سـاپونین،  "، عمومارومکس

ن هـا اسـت و برخـی از فالونوئیدهاي موجود در سـاختار آ

این عوامل روي غشاء پالسمایی یا روي مهـار آنـزیم هـاي 

ساختاري غشاء سلولی میکروارگانیسم ها موثر است و مـی 

). در 18( تواند خواص ضد میکروبی خود را اعمـال نماینـد

 1390تحقیق حاضر میتوان نظریه ي حقیقی که در سـال 

میکروسـکوپ  ارائه شده است را با تصـاویر گرفتـه شـده از

الکترونی رویشی تاییـد کـرد. کومـار و همکـاران در سـال 

اعالم کردند که عصـاره متـانولی بـرگ هـاي گیـاه  2011

سـودوموناس بـر علیـه بـاکتري هـاي  رومکس نپالنسیس
باسیلوس و  باسیلوس سوبتیلیس، اشرشیا کالي، آئروژینوزا
آســپرژیلوس ، کاندیــدا آلبیکــنسو قــارچ هــاي  ســرئوس

قـدرت مهارکننـدگی دارد و  سـپرژیلوس نـایجرآو  فالوس

، 0/0، 0/12، 0/9قطر ناحیه ي ممانعت از رشد به ترتیـب 

). در 19( میلـــی متـــر اســـت 0/11و0/10، 0/10،  10/8

نیز   رومکس آلوئوالتوستحقیق حاضر عصاره متانولی گیاه 

کاندیـدا ،  کاندیدا آلبیکـنسفعالیت مهار کنندگی بر علیه 
را نشان داد کـه بـا نتـایج ندیدا گالبراتا کاو  پاراپسیلوزیس

در سـال  کومار و همکاران مشابهت دارد. کـیم و همکـاران

نحوه ي  SEMبا استفاده از میکروسکوپ الکترونی   2011

را  Bتاثیر داروهاي ضدقارچی فلوسیتوزین و آمفوتریسـین 

نشان دادند. با مقایسه نحوه عملکرد و مهار این داروهـا بـا 

یاهی مشخص شد که هر دو عمـل یکسـانی عصاره هاي گ

عـوارض سـنگین داروهـاي ضـد قـارچی  دارند. با توجه به

ــراي بیمــاران و نیــز مکانیســم عمــل مشــابه  شــیمیایی ب

داروهاي گیاهی با این داروها، شاید در آینده اي نه چندان 

دور این داروهاي مضـر بـراي انسـان بـا داروهـاي گیـاهی 

). در 20( یگزین شــوندســازگار بــا فیزیولــوژي انســان جــا

ــاه  ــانولی گی ــاره مت ــاثیر عص ــر ت ــق حاض ــس تحقی رومک
توسـط میکروسـکوپ  کاندیدا گالبراتـابر روي  آلوئوالتوس

تایید و به وضوح تخریب دیواره سـلولی و   SEMالکترونی 

در مواجهـه  کاندیدا گالبراتـاایجاد چروکیدگی و سوراخ در 

شـاهده شـد. م رومکس آلوئوالتـوسبا عصاره متانولی گیاه 

گزارش کردند کـه خـانواده  2011رائو و همکاران در سال 

داراي درصد باالیی از سـاپونین هـا هسـتند، لـذا  رومکس

ــاه  ــود در گی ــاپونین موج ــی رود س ــال م ــس احتم رومک
از طریق واکنش با اسـترول هـاي قـارچ باعـث  آلوئوالتوس

تجمع مولکول هاي استرول دور هم شده در نتیجه سوراخ 

غشاء ایجاد می شود که از طریق آن سیتوپالسـم  هایی در

به بیرون نشت می کند و باعث از بین رفتن قارچ هـا مـی 

متـانولی  حاضر تغییراتی که عصـاره ). در تحقیق21( شود

ایجـاد  کاندیـدا گالبراتـابر قـارچ  رومکس آلوئوالتوسگیاه 

کرده و در نهایت سبب مهار رشد آن ها شده بود با تصاویر 

تاییـد  SEMده توسـط میکروسـکوپ الکترونـی گرفته شـ

گزارش کردند  2013نمود. صادق زاده و همکاران در سال 

در غلظـت  رومکـس آلوئوالتـوسکه عصاره متـانولی گیـاه 

ـــاکتري  250 ـــراي ب ـــر ب ـــی لیت ـــر میل ـــرم ب ـــی گ میل

به ترتیب  سودوموناس آئروژینوزاو  استافیلوکوکوس آرئوس

). در 22( ر بـودمیلـی متـ 67/20و 5/12هاله عـدم رشـد 

میلی گرم بر میلـی  250پروژه ي تحقیقاتی حاضر، غلظت 

هاله عدم رشد بـر  رومکس آلوئوالتوسلیتر عصاره متانولی 

کاندیـدا و  کاندیـدا پاراپسـیلوزیس، کاندیدا آلبیکنسعلیه 
بـود.  16/12و  20/13، 24/15به ترتیـب برابـر بـا  گالبراتا

ف نتـایج مـوثر یکی از مواردي که ممکـن اسـت در اخـتال

باشد، می توان به نوع سوش قارچ مورد مطالعه و اختالفات 

ــا یکــدیگر اشــاره نمــود. ایــن  ژنتیکــی احتمــالی آن هــا ب

اختالفات در سطح ژن می تواند باعث بروز فنوتیـپ هـاي 

مختلف در آن ها شود، بنابراین نوع سوش مـورد اسـتفاده 

یرگـذار در پژوهش هاي مختلف می تواند یکی از عوامل تاث

بـر  2015مـرادي در سـال ). 23( در اختالف نتایج باشـد

مطالعه اي داشت که نشـان  آلوئوالتوس رومکسروي گیاه 

داد در این گیاه ترکیباتی مانند فالونوئیدها و گلیکوزیـدها 
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و قندهاي احیاء کننده و آنتراکینون و تـانن و آلکالوئیـدها 

ر مـی ). بر همین اسـاس در تحقیـق حاضـ24( وجود دارد

 رومکس آلوئوالتوستوان تاثیر گذاري عصاره متانولی گیاه 

کاندیدا و  کاندیدا پاراپسیلوزیس، کاندیدا آلبیکنسبر روي 
را وجود متابولیت هاي ثانویـه اي کـه در پـژوهش  گالبراتا

مرادي اعالم شده است دانست. مطـابق تحقیقـات صـورت 

هـا و گرفته پلی فنـل هـا از جملـه تـانن هـا، آنتراکینـون 

ــی اکســیدانی و  ــدي داراي خــواص آنت ــات فالونوئی ترکیب

ضدمیکروبی بـر روي میکروارگانیسـم هـاي مختلـف مـی 

گزارش کرد که بـا توجـه  2016نورصباغی در سال  باشند.

اسـتفاده زیـاد و  ترشـکبه اسید اگزالیک موجود در گیـاه 

مداوم آن می تواند باعث تولید سنگ کلیـه و مثانـه شـود. 

گیاه با افزایش تولیـد ادرار در پـایین آوردن همچنین این 

وزن بدن موثر است که این کاهش وزن در بیمـاري هـاي 

انگلی باعث مرگ و میر حیوانات می شود. هـر چنـد گیـاه 

را بـر علیـه  کاندیـداییفعالیـت ضـد  رومکس آلوئوالتوس

 کاندیدا گالبراتا وکاندیدا آلبیکنس، کاندیدا پاراپسیلوزیس 

با توجه به خطر ایجاد سـنگ کلیـه و مثانـه نشان داد ولی 

بیان شد، باید تحقیق  ترشک که توسط نورصباغی در مورد

   ).9( بیشتري از نظر بالینی صورت پذیرد
ــاه  ــده گی ــر ش ــات ذک ــه مطالع ــه ب ــا توج ــس ب رومک

داراي خاصیت ضد قارچی می باشند اما تا بـه  آلوئوالتوس

ه هـیچ حال بر روي مکانیسم اثـرات ضـدقارچی ایـن گیـا

مطالعه اي صورت نگرفته است، لذا بررسـی مکانیسـم اثـر 

کاندیـدا برعلیـه  رومکس آلوئوالتـوسعصاره متانولی گیاه 
بـراي  کاندیـدا پاراپسـیلوزیسو  کاندیدا گالبراتا، آلبیکنس

نتایج مطالعه حاضر نشان داد  اولین بار در جهان انجام شد.

قطـر هالـه مورد بررسـی،  با افزایش غلظت عصاره گیاه که

عدم رشد افزایش می یابد. این رونـد تـاثیر بـر روي گونـه 

کاندیـدا و  کاندیـدا پاراپسـیلوزیس، کاندیدا آلبیکنسهاي 
حکایــت از ایــن دارد کــه عصــاره متــانولی گیــاه  گالبراتــا

داراي اثر ضدقارچی بر روي گونه هاي  رومکس آلوئوالتوس

االي میـزان بـ در ایـن مطالعـه مـی باشـد.کاندیدا مختلف 

میلی گرم بر میلـی  250 غلظت سدیم و پتاسیم در غلظت

لیتر می توان این توجیه را به کار برد که به نظر می رسـد 

از این غلظت به باال قارچ رشدش را از دست می دهد و بـه 

آرامی به سوي مـرگ پـیش مـی رود و باعـث افـزایش در 

خروج سدیم و پتاسیم از دیواره ي سلولی قارچ و افـزایش 

لظت سدیم و پتاسیم در محیط مـی شـود. پـس عصـاره غ

تاثیر به سـزایی بـر روي  رومکس آلوئوالتوسمتانولی گیاه 

با توجه به افزایش وجـود . دارند کاندیداگونه هاي مختلف 

اسیدآمینه، سدیم، پتاسیم و گلوکز در محلول هـاي مـورد 

بررسی به نظر می رسد، عصاره هـا مکانیسـم مشـابهی بـا 

. می توان مکانیسـم اثـر دارد B ر آمفوتریسین مکانیسم اث

کـرد کـه ایـن  گیاه مدنظر را چنـین بیـانعصاره متانولی 

بر روي غشاء سلولی قارچ اثر گذاشته به نحوي کـه  عصاره

باعث تشـکیل فرورفتگـی هـاي کاسـه اي شـکل و چـین 

ــود و   ــی ش ــاء م ــی غش ــطح داخل ــایی در س ــوردگی ه خ

باعث نشـت یـون هـاي نفوذپذیري غشاء را افزایش داده و 

تک ظرفیتی از عرض غشاء مـی شـود. تخریـب دیـواره ي 

سلولی قارچ منجر به نشت محتویات سلولی به خـارج و در 

 .نتیجه مرگ سلول قارچی می شود

 تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفتـه از پایـان نامـه دوره ي کارشناسـی 

ــوژي اســت کــه در دانشــگاه آزا د ارشــد رشــته میکروبیول

رسـیده اسـت و داراي  واحد فالورجـان بـه انجـام اسالمی

می باشد. بـدین وسـیله مراتـب  17230507941010کد

قدردانی و تشکر خود را از جنـاب آقـاي دکتـر خلیلیـان و 

پرسنل گرامی آزمایشگاه دکتر خلیلیان به دلیل همکاري و 

 یاري رساندن در انجام این تحقیق ابراز می دارم.
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Abstract 

Background: Candidiasis is a common fungal disease that is caused by different species of genital 
herpes and involves various parts of the body. These infections can be fatal in light of the host's 
immune status. Following the advancement of science and the importance of the health sector in 
societies, the use of chemical drugs has increased. However, due to side effects, high prices and the 
complex process of production of chemical drugs, medicinal plants have been considered as 
possible treatments. The aim of this study was to investigate the mechanism of action of methanolic 
extract of Rumex alveolatus on membranes of some Candida species. 
Materials and Methods: First, the methanolic extracts of the stem and leaves of Roumex 
alveolatus were prepared by the Soxhlet method. The antifungal effect of methanolic extract was 
determined by the Wells and MIC method. In order to compare the mechanism of the effect of this 
plant with amphotericin B, the glucose value was determined by an autoanalyzer, sodium and 
potassium levels using a flame photometer apparatus, and amino acids were identified by HPLC in 
a medium containing extract of plant and candida. 
Results: The highest diameter of zone of inhibition of Candida yeast was methanol extract at a 
concentration of 250 mg / ml. The results showed that the mean concentration of sodium, potassium 
and glucose in different species of Candida was significantly different from that of methanol extract 
compared to amphotericin B. Most of the free amino acids were glutamine, threonine, and alanine. 
Conclusion: This herbal extract has a mechanism similar to that of amphotericin B and could be a 
suitable alternative for high-dose chemical drugs. However, the potential side effects of the plant 
need to be checked. 
Keywords: Methanolic Extract, Rumex alveolatus, SEM, HPLC, Candida 
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