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چکید ه 
    با توجه به شناســايی عوارض جانبی داروهای ضد قارچ و توسعه قارچ مقاوم در برابر داروهای ضد قارچی، عالقه رو به رشدی 
بــرای جايگزينی داروهای ضد قارچ با داروهای گیاهی که دارای خواص ضد قارچی باشــند، وجود دارد. مطالعه حاضر به منظور 
ارزيابی اثرات ضد قارچی عصاره های آبی گل ختمی و گل میخک در دو گونه از قارچ های ســاپروفیت شــامل گونه های پنی 
سیلیوم و آســپرژيلوس انجام شــد. در اين مطالعه تجربی، اثرات ضد قارچی عصاره های آبی گل ختمی و گل میخک در چهار 
غلظت 6/25، 12/5، 25 و 50 میلی گرم در کیلوگرم مورد بررســی قرار گرفت. نتايج حاصل از مطالعه نشــان داد که عصاره های 
آبی گل ختمی و گل میخک دارای اثر ضد قارچی بر علیه  قارچ پنی سیلیوم در تمام غلظت های مورد استفاده است. عصاره آبی 
گل ختمی با غلظت 25 و 50 میلی گرم در کیلوگرم دارای اثرات ضد قارچی علیه قارچ آسپرژيلوس بود، در حالی که عصاره آبی 
گل میخک در تمام غلظت ها دارای اثر مهاری علیه آســپرژيلوس بود. نتايج حاصل از اين مطالعه اثرات ضد قارچی اين داروهای 

گیاهی بر گونه های پنی سیلیوم و آسپرژيلوس را نشان داد.
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Due to identification of antifungal drugs side effects and development of antifungal drugs-resistant fungi, there are 
growing interest to replace antifungal drugs with the herbal remedies that have antifungal properties. The present study 
was conducted to evaluate the antifungal effects of Althaea officinalis and Syzygium aromaticum aqueous extracts on 
the two species of saprophytic fungi including Penicillium spp and Aspergillus spp. Antifungal effects were assessed 
at four different concentrations including 6.25, 12.5, 25 and 50 mg/ml. The results of the present study revealed that 
Althaea officinalis and Syzygium aromaticum aqueous extracts have antifungal effects against Penicillium spp in all 
applied concentrations. Althaea officinalis aqueous extract had antifungal effects against Aspergillus spp at the con-
centration of 25 and 50 mg/ml, however, Syzygium aromaticum aqueous extract had an inhibitory effect on Aspergillus 
spp at all concentrations. The results demonstrate ameliorative effects of these herbal remedies on Penicillium spp and 
Aspergillus spp Furthermore, these results indicate that the antifungal effect of Syzygium aromaticum is greater than 
Althaea officinalis.
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مقدمه
حضور و رشــد قــارچ در مواد غذایی می توانــد موجب كاهش كمی و 
كیفــی مواد غذایی شــود )12(. رشــد قارچ ها همچنیــن می تواند باعث 
خطراتی برای ســالمتی انسان شــوند، زیرا بعضی از گونه های قارچی قادر 
به تولید مایکوتوكســین ها می باشــند. مایکوتوكســین ها از متابولیت های 
ثانویه گونه های مختلف قارچی می باشــند و می توانند مواد غذایی مختلف 
را آلوده كنند. خوردن این متابولیت ها اثرات زیان آوری بر انســان و حیوان 
دارد )9(. آفالتوكســین ها خطرناكترین مایکوتوكسین ها هستند كه توسط 
بعضی گونه های آسپرژیلوس تولید شده و دارای اثرات سمی، جهش زایی، 
ســرطان زایی و ناهنجاری زایی در انسان و حیوانات هستند )4(. سیترینین 
نیز یک متابولیت ســمی ثانویه اســت كه اولین بار از قارچ پنی ســیلیوم 
سیترینین جدا شــد و دارای خاصیت نفروتوكسیک می باشد )15(. امروزه 
از روش های مختلفی برای جلوگیری از رشــد قارچ در مواد غذایی استفاده 
می شود. از جمله این روش ها استفاده ازانواع اشعه ها و مواد شیمیایی و ضد 
قارچی متعدد اســت اما هر یک ازاین روش ها معایب و مضراتی نیز دارند و 
در مواردی كاماًل مؤثر نمي باشند. وجود محدودیت هایي در درمان بیماري 
هاي قارچي از قبیــل كمبود و گراني داروهاي ضد قارچي، عوارض جانبي 
آن ها و نیز مقاومت داروها و یا كاهش حساسیت قارچ ها به این نوع داروها 

موجب شده تا توجه پژوهشگران به جستجوي داروهاي ضد قارچي جدید 
خصوصا داروهاي گیاهي معطوف شــود. استفاده از گیاهان دارویي و ادویه 

ایی برای نگهداری مواد غذایی تاریخچه طوالنی دارد )14(. 
گل ختمــي )Althaea officinalis( گیاهــی متعلق به خانواده ختمي 
می باشــد. این گیاه بومي آســیاي غربي و اروپا بوده، اما در حال حاضر به 
طور گسترده در سراســر شمال آمریکا نیز رشد مي كند. قسمت هاي مورد 
استفاده آن ریشــه، برگ و گل گیاه اســت. مهم ترین مواد مؤثر این گیاه 
شــامل موســیالژ، تانن، مالوین، مالویدین، ویتامین ریبوفالوین، نیاسین و 
آنتوســیانین است )1(. ریشــه ختمي داراي اثرات نرم كننده، آرام كننده 
و رفع تحریکات جلدي بوده و در موارد التهاب، ســرفه هاي شدید، آنژین، 
برونشــیت و بیماري هایي با منشأ التهابي كاربرد دارد. اثرات ضد میکروبي 

عصارۀ گیاه ختمي نیز به اثبات رسیده است )1(. 
گیاه گل میخــک )Syzygium aromaticum( درختی از خانواده مورد 
می باشــد، در اســانس غنچه هاي میخک عالوه بر اوژنــول، موادي نظیر 
پروپنیل-فنل، آلفا-كوپائن، كاریوفیلن، آلفا-هومولن، آلفا-فارنسن، كادینن 
و اكسید كاریوفیلن نیز یافت مي شود )8(. به طور كلي در مطالعات مختلف 
انجام شده روي فرآورده هاي میخک فعالیت هاي ضد قارچي، ضد باكتری و 
ضد ویروسی به اثبات رسیده است )6(. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثرات 

ارزیابی اثر ضد قارچی عصاره های آبی گل ختمی...
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عصاره های آبی گل ختمی و گل میخک بر رشــد قارچ های آسپرژیلوس و 
پنی سیلیوم می باشد.

مواد و روش ها
عصاره گیری

مقــدار 100 گرم از گیاه گل ختمی و 100 گــرم گیاه گل میخک با 
كمک دســتگاه آسیاب پودر شــدند. مقدار 50 گرم از پودر بدست آمده از 
گل های گل ختمی و گل میخک، به دقت وزن و جداگانه در كارتوش 100 
میلی لیتری ریخته و در دســتگاه سوكسله قرار گرفت. 200 میلی لیتر آب 
مقطــر به عنوان حالل در بالن ته گرد ریخته شــد و عمل عصاره گیری به 
مدت شش ساعت انجام گرفت. پس از پایان عصاره گیری، بالن حاوی مواد 
جمع آوری شده از دستگاه سوكسله جدا شد. به منظور غلیظ سازی، ابتدا 
هر كدام از عصاره های حاصله به مدت 24 ســاعت در انکوباتور 37 درجه 
قرار گرفت و ســپس به مدت دو ساعت در دستگاه روتاری تقطیر شد تا به 

غلظت قابل قبول برسد. در نهایت عصاره به دست آمده لیوفیلیزه شد. 

آماده سازی قارچ ها 
یک ســویه از هر قارچ  مورد آزمایش از بخش قارچ شناسی دانشکده 
دامپزشکی دانشگاه شهركرد تهیه شد. برای تهیه سوسپانسیون اسپور قارچ 
ابتــدا قارچ ها در محیط آگار ســیب زمینی به مــدت 10-7 روز در دمای 
26درجه سانتی گراد گرم خانه گذاری شدند تا اسپور تولید شود. مقدار 10 
میلی لیتر محلول 0/05 درصد تویین 80 اضافه شــد و با میله شیشــه ای 
خمیده استریل سطح كشت برای برداشت اسپور به آرامی خراش داده شد. 
به منظور حذف قطعات میســلوم، سوسپانسیون با استفاده از پشم شیشه 
فیلتر شــد. بعد از شیک كردن آن، با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در 
طول موج 530 نانومتر میزان عبور نور)Transmittance( سوسپانســیون، 
مورد ســنجش قرار گرفت )میزان عبور نور 90 درصد براي به دست آوردن 
سوسپانســیونی با غلظت تقریباً 106 كونیدیــای قارچی در هر میلی لیتر 

مورد نیاز است( )7(.

تهیه رقت های مختلف از عصاره ها 
رقت هــاي مورد نظر براي ارزیابی اثرات ضــد قارچی عصاره های گل 
ختمی و گل میخک به ترتیب 6/25، 12/5، 25 و50 میلی گرم در كیلوگرم 

انتخاب شدند.
MFC و  MICتعیین مقادیر

بــا اســتفاده از روش رقــت ســریالی )Serial Dilution(، مقادیــر 
 )MIC( Minimum Inhibitory حداقــل غلظــت مهاركنندگــی رشــد
)MFC( قــارچ كشــندگی  غلظــت  حداقــل  و   Concentration 

Minimum Fungicidal Concentration عصاره هــای گیاهان گل ختمی و 
گل میخک علیه قارچ های آســپرژیلوس و پنی ســیلیوم تعیین شد. بدین 
ترتیــب كه از هر عصاره به طور جداگانه در لوله هاي آزمایش حاوی محیط 
سابورو دكستروز براث رقت سریالی تهیه شد. با اضافه كردن سوسپانسیون 
قارچی با مقادیــر ثابت به همه لوله هاي رقت ســریالی و گرم خانه گذاري 
لوله ها به مدت 72 ســاعت، حداقل غلظت مهاركنندگی از رشد MIC هر 
عصاره بر روي هر قارچ به روش چشمی تعیین گردید. جهت تعیین حداقل 

غلظت كشــندگی MFC، مقدار 100 میکرولیتر از هركدام از لوله هایی كه 
رشــدي در آن مشاهده نشده بود، به محیط ســابورو دكسترو آگار اضافه 
 MFC گردید. كمترین غلظت كه در آن رشــدي مشــاهده نشد به عنوان
منظور گردید. به منظور جلوگیری از بروز هرگونه خطا در نتایج به دســت 

آمده، این آزمایش سه بار تکرار شد.

سنجش فعالیت ضد قارچی عصاره گیاهان گل ختمی و گل میخك 
به شیوه غذای مسموم )تماسی( 

اســپورهای قارچ های به دســت آمده در پلیت های آگار سیب زمینی 
مورد كشت قرار گرفتند. سپس در هركدام از این پلیت ها چاهکی به قطر 
5 میلیمتر با اســتفاده از چوب پنبه سوراخ كن استریل ایجاد شد و مقدار 
50 میکرولیتــر از عصــاره های گل میخک و گل ختمــی به صورت های 
جداگانه و در رقت های تهیه شــده به پلیت ها اضافه شــد. برای بررســی 
دقیق تر، دو پلیت نیز به عنوان شــاهد در نظر گرفته شد. پلیت های مورد 
نظر برای یک هفته در دمای 26 درجه گرم خانه گذاری شــدند و ســپس 
خارج شده و به صورت كمی مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور جلوگیری 
از بروز هرگونه خطا در نتایج بدســت آمده این آزمایش سه بار تکرار شد. 

نتایج بدست آمده از این تحقیق بصورت توصیفی گزارش شدند.

نتایج
با اســتفاده از روش رقت ســریالی، مقادیر MIC و MBC عصاره های 
مورد اســتفاده در این تحقیق یعنی گیاهان گل ختمی و گل میخک علیه 
قارچ های آســپرژیلوس و پنی ســیلیوم تعیین شد. این نتایج نشان داد كه 
MIC برای عصاره های گل ختمی و گل میخک علیه قارچ آســپرژیلوس در 
این تحقیق به ترتیب3/12 و 1/56 میلی گرم در كیلوگرم می باشد. در مورد 
قارچ پنی ســیلیوم نیزMIC بدست آمده برای گل ختمی و گل میخک به 

ترتیب برابر 1/56 و 0/78 میلی گرم در كیلوگرم بود.
نتایــج جهت تعیین MFC نیز نشــان داد كه عصــاره گل میخک در 
غلظت های 25 و 12/5 میلی گرم در كیلوگرم قادر به از بین بردن به ترتیب 
قارچ های آسپرژیلوس و پنی سیلیوم بود. عصاره گل ختمی در هیچ غلظتی 
قادر به از بین بردن قارچ های آســپرژیلوس  و پنی ســیلیوم نبود. بنابراین 

MFC برای عصاره گل ختمی بر علیه این قارچ ها به دست نیامد.
نتایج مطالعه حاضر نشــان داد كه عصاره های مورد استفاده دارای اثر 
مهاركنندگی روی رشد قارچ های پنی-سیلیوم و آسپرژیلوس بودند ) جدول 
1 و شکل 1(. نتایج حاصل نشان می دهد این اثر مهاری دارای الگوی وابسته 
بــه دوز بوده و با افزایش غلظت عصاره، اثر مهاركنندگی افزایش می یابد به 
طــوری كه در غلظت های 50 میلی گرم در كیلوگرم در مورد هر دو عصاره، 
رشــد قارچ ها قابل اغماض بود ولی در غلظت 6/25 میلی گرم در كیلوگرم 
رشد قابل توجه داشته اند. در مورد مقدار حساسیت قارچ ها به این عصاره ها 
نتایج متفاوتی به دســت آمد به نحوی كه عصاره گل میخک در غلظت 50 
میلی گرم در كیلوگرم بر روی هر دو قارچ پنی سیلیوم و آسپرژیلوس دارای 
اثر مهاركنندگی بود، اما عصــاره گل ختمی در این غلظت فقط روی پنی 
سیلیوم اثر مهاركنندگی نشان داد. در غلظت 25 میلی گرم در كیلوگرم هم 
در مورد عصاره گل میخک، رشد قارچ های مذكور قابل اغماض بود؛ این در 
حالی اســت كه در مورد عصاره گل ختمی، قارچ آسپرژیلوس رشد داشت 
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اما پنی ســیلیوم رشدی نداشــت. در غلظت 12/5 میلی گرم در كیلوگرم، 
آســپرژیلوس در مواجهه با عصاره میخک رشد داشت اما رشد پنی سیلیوم 
قابل اغماض بود. در مورد عصاره گل ختمی، آســپرژیلوس رشــد داشــت 
ولی رشــد پنی سیلیوم قابل چشم پوشی بود. آسپرژیلوس در غلظت 6/25 
میلی گرم در كیلوگرم در مورد هر دو عصاره رشد كرده بود اما پنی سیلیوم 
در این غلظت گل میخک رشــد قابل اغماض و در غلظت مشابه از عصاره 

گل ختمی رشد داشت. 
بحث

این مطالعه نشان داد كه عصارۀ آبی گل میخک در مقایسه با عصاره ي 

آبی گل ختمي داراي فعالیت ضدقارچي باالتري علیه آسپرژیلوس مي باشد. 
در عین حــال هردوی این عصاره هــا اثر مهاری خوبی روی پنی ســلیوم 

داشته اند. 
در همین راســتا گزارش شده كه عصاره گیاه ختمي دارای اثرات ضد 
میکروبي به ویژه ضد قارچي است )2،1(. موسوي و همکاران )1996( اثرات 
ضد درماتوفیتي عصارۀ ختمي را كه در طب ســنتي ایران مورد اســتفاده 
قرار مي گیرد، بر روي ســه قارچ درماتوفیــت؛ تریکوفیتون منتاگروفیتس، 
میکروسپوروم جیپسئوم و میکروســپوروم كانیس در شرایط آزمایشگاهي 
بررســي كردند و با ســنجش میزان حداقل غلظت ممانعت كننده از رشد 

جدول 1- میزان رشد قارچ های آسپرژیلوس و پنی سیلیوم در غلظت های مختلف عصاره های گل میخك و گل ختمی 

شکل 1- رشد قارچ ها در غلظت های مختلف عصاره ها، الف: رشد ++ قارچ آسپرژیلوس در غلظت 25 میلی گرم در کیلوگرم گل ختمی، 
ب: عدم رشد قارچ پنی سیلیوم در غلظت 50 میلی گرم در کیلوگرم گل میخك، ج: رشد+++ قارچ آسپرژیلوس در غلظت 6/25 میلی گرم 

در کیلوگرم گل ختمی

+++: رشد قارچ بیش از 50 درصد سطح پلیت را پوشانده بود.
++: رشد قارچ بین 25 تا 50 درصد سطح پلیت را پوشانده بود.

+: رشد قارچ کمتر از 25 درصد سطح پلیت را پوشانده بود

نوع عصارهنوع قارچ
میزان رشد در غلظت 

6/25 mg/ml
mg/ میزان رشد در غلظت

12/5 ml
میزان رشد در غلظت 

25 mg/ml
mg/ میزان رشد در غلظت

50 ml

آسپرژیلوس
-++++++گل میخک

+++++++++گل ختمی

پنی سیلیوم
-+++گل میخک

++++-

ارزیابی اثر ضد قارچی عصاره های آبی گل ختمی...
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و حداقل غلظت كشــندگي قارچ براي این عصاره و مقایسه آن ها با داروي 
گریزوفولوین، به این نتیجه رسیدند كه گیاه مورد مطالعه اثرات ضد قارچي 
قابــل توجهي دارد )3(. یحیی زاده و همکاران در ســال 2008 اثر رازیانه، 
میخک، آویشن و مریم گلی را روی رشد بررسی كردند و نشان دادند آویشن 
و میخک در غلظت 600 واحد در میلیون به طور كامل رشــد قارچ را مهار 
می كنند ولی رازیانه و مریم گلی فاقد اثر مهار كنندگی روی این قارچ بوده 
اند )16(. پاستر و همکاران در سال 1995 اثرات ضدقارچي اسانس روغني 
پونه كوهي را بر روي قارچ هاي جنس آســپرژیلوس بررسي نموده و نتایج 
یافته هاي آن ها نشان داد كه غلظت هاي 2و 2.5 میلي گرم در لیتر اسانس 
بر روي میسلیوم و هاگ هاي آســپرژیلوس نایجر، فالووس و اوكراسئوس 
اثر مهاري دارد )11(. تحقیقات امیدبیگی و همکاران در ســال 2007 نیز 
نشــان داد كه عصاره هاي روغني آویشن، میخک و مرزه توانایي مهار رشد 
قارچ آســپرژیلوس فالووس را در محیط كشت مایع و خمیر گوجه فرنگي 
داشــته و عصاره روغني آویشن و مرزه قوي ترین اثر مهاري را به ترتیب با 
غلظت 350 و500 واحد در میلیون نشــان دادند. درصد مهار رشد خمیر 
گوجه فرنگي نیز نسبت به محیط مایع براي هر كدام از عصاره ها كمتر بود 
)10(. همچنین تحقیقات نشــان داده است 2000 تا 3000 میکروگرم در 
گرم از عصاره های بادیان رومی و میخک برای كاهش رشــد آســپرژیلوس 
فالووس در دانه های ســترون ذرت كافی اســت )5(. ســلیمان و بادیا در 
ســال 2002 نشان دادند كه اســانس روغني بادیان رومي به طوركامل از 
رشد آسپرژیلوس فالووس در غلظت 500 میلي گرم در كیلوگرم جلوگیري 
می نماید )13(. با توجه به مطالب باال اینگونه اســتنباط می گردد كه دركل 
نتایج بدســت آمده از تحقیق حاضر با نتایج سایر محققین مطابقت داشته 
و در یک راســتا می باشــد. اختالف در غلظت موثر در این تحقیق و سایر 
تحقیقات نیز ممکن است به عوامل مختلفی از جمله شرایط و روش انجام 
آزمایشات، نوع سوش قارچی مورد استفاده، نوع عصاره، روش عصاره گیري 
و مواد مورد استفاده جهت انجام آزمایشات بستگی داشته باشد، ولی نکته 
مهــم و حایز اهمیت هم خوانی این نتایج با نتایج ســایر تحقیقات مشــابه 
است. این مطالعه نشــان داد كه عصارۀ آبی میخک در مقایسه با عصاره ي 
آبی گل ختمي داراي فعالیت ضدقارچي باالتري علیه آسپرژیلوس مي باشد 
و در عیــن حال هــردوی این عصاره ها اثر مهاری خوبی روی پنی ســلیوم 
داشته اند. این نتایج به همراه تحقیقات بیشتر در این زمینه مي تواند منجر 
به پیدایــش داروي گیاهي ضد قارچي و نگهدارنده مواد غذایی مناســبی 
شود و استفاده از داروهاي ضد قارچي و نگهدارنده های سنتزی را به دلیل 

سمیت و عوارض جانبي ناشي از آن ها كاهش دهد. 

تشکر و قدردانی
این پژوهش در قالب طرح پژوهشی و با حمایت مالی معاونت پژوهشی 
دانشــگاه شهركرد اجرا شده اســت كه بدینوسیله محققین مراتب تشکر و 

سپاس خود را اعالم می دارند.
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