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چکيده

با توجه به شناســایی عوارض جانبی داروهای ضد قارچ و توسعه قارچ مقاوم در برابر داروهای ضد قارچی ،عالقه رو به رشدی
بــرای جایگزینی داروهای ضد قارچ با داروهای گیاهی که دارای خواص ضد قارچی باشــند ،وجود دارد .مطالعه حاضر به منظور
ارزیابی اثرات ضد قارچی عصاره های آبی گل ختمی و گل میخک در دو گونه از قارچ های ســاپروفیت شــامل گونه های پنی
سیلیوم و آســپرژیلوس انجام شــد .در این مطالعه تجربی ،اثرات ضد قارچی عصارههای آبی گل ختمی و گل میخک در چهار
غلظت  25 ،12/5 ،6/25و  50میلی گرم در کیلوگرم مورد بررســی قرار گرفت .نتایج حاصل از مطالعه نشــان داد که عصارههای
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  25و  50میلی گرم در کیلوگرم دارای اثرات ضد قارچی علیه قارچ آسپرژیلوس بود ،در حالی که عصاره آبی
گل میخک در تمام غلظت ها دارای اثر مهاری علیه آســپرژیلوس بود .نتایج حاصل از این مطالعه اثرات ضد قارچی این داروهای
گیاهی بر گونه های پنی سیلیوم و آسپرژیلوس را نشان داد.
کلمات کلیدی :گل ختمی ،گل میخک ،پنی سیلیوم ،آسپرژیلوس
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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 concentration 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.
Key words: Althaea officinalis, Syzygium aromaticum, Penicillium spp, Aspergillus spp

مقدمه
حضور و رشــد قــارچ در مواد غذایی میتوانــد موجب کاهش کمی و
کیفــی مواد غذایی شــود ( .)12رشــد قارچها همچنیــن میتواند باعث
خطراتی برای ســامتی انسان شــوند ،زیرا بعضی از گونههای قارچی قادر
به تولید مایکوتوکســینها میباشــند .مایکوتوکســینها از متابولیتهای
ثانویه گونههای مختلف قارچی میباشــند و میتوانند مواد غذایی مختلف
را آلوده کنند .خوردن این متابولیتها اثرات زیان آوری بر انســان و حیوان
دارد ( .)9آفالتوکســینها خطرناکترین مایکوتوکسینها هستند که توسط
بعضی گونههای آسپرژیلوس تولید شده و دارای اثرات سمی ،جهش زایی،
ســرطانزایی و ناهنجاریزایی در انسان و حیوانات هستند ( .)4سیترینین
نیز یک متابولیت ســمی ثانویه اســت که اولین بار از قارچ پنی ســیلیوم
سیترینین جدا شــد و دارای خاصیت نفروتوکسیک میباشد ( .)15امروزه
از روشهای مختلفی برای جلوگیری از رشــد قارچ در مواد غذایی استفاده
میشود .از جمله این روشها استفاده ازانواع اشعهها و مواد شیمیایی و ضد
قارچی متعدد اســت اما هر یک ازاین روشها معایب و مضراتی نیز دارند و
در مواردی کام ً
ال مؤثر نميباشند .وجود محدوديتهايي در درمان بيماري
هاي قارچي از قبيــل کمبود و گراني داروهاي ضد قارچي ،عوارض جانبي
آنها و نيز مقاومت داروها و يا کاهش حساسيت قارچها به اين نوع داروها

موجب شده تا توجه پژوهشگران به جستجوي داروهاي ضد قارچي جديد
خصوصا داروهاي گياهي معطوف شــود .استفاده از گياهان دارويي و ادویه
ایی برای نگهداری مواد غذایی تاریخچه طوالنی دارد (.)14
گل ختمــي ( )Althaea officinalisگیاهــی متعلق به خانواده ختمي
میباشــد .اين گياه بومي آســياي غربي و اروپا بوده ،اما در حال حاضر به
طور گسترده در سراســر شمال آمريكا نیز رشد ميكند .قسمتهاي مورد
استفاده آن ريشــه ،برگ و گل گیاه اســت .مهمترين مواد مؤثر اين گياه
شــامل موســيالژ ،تانن ،مالوين ،مالويدين ،ويتامين ريبوفالوين ،نياسين و
آنتوســيانين است ( .)1ريشــه ختمي داراي اثرات نرم كننده ،آرام كننده
و رفع تحريكات جلدي بوده و در موارد التهاب ،ســرفههاي شديد ،آنژين،
برونشــيت و بيماريهايي با منشأ التهابي كاربرد دارد .اثرات ضد ميکروبي
عصارة گياه ختمي نیز به اثبات رسيده است (.)1
گیاه گل میخــک ( )Syzygium aromaticumدرختی از خانواده مورد
میباشــد ،در اســانس غنچههاي ميخك عالوه بر اوژنــول ،موادي نظير
پروپنيل-فنل ،آلفا-كوپائن ،كاريوفيلن ،آلفا-هومولن ،آلفا-فارنسن ،كادينن
و اكسيد كاريوفيلن نيز يافت ميشود ( .)8به طور كلي در مطالعات مختلف
انجام شده روي فرآوردههاي ميخك فعاليتهاي ضد قارچي ،ضد باکتری و
ضد ویروسی به اثبات رسیده است ( .)6هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثرات
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عصارههای آبی گل ختمی و گل میخک بر رشــد قارچهای آسپرژیلوس و
پنی سیلیوم میباشد.
مواد و روشها
عصارهگیری
مقــدار  100گرم از گیاه گل ختمی و  100گــرم گیاه گل میخک با
كمك دســتگاه آسياب پودر شــدند .مقدار  50گرم از پودر بدست آمده از
گلهای گل ختمی و گل میخک ،به دقت وزن و جداگانه در کارتوش 100
میلیلیتری ریخته و در دســتگاه سوکسله قرار گرفت 200 .میلیلیتر آب
مقطــر به عنوان حالل در بالن تهگرد ریخته شــد و عمل عصاره گیری به
مدت شش ساعت انجام گرفت .پس از پایان عصارهگیری ،بالن حاوی مواد
جمع آوری شده از دستگاه سوکسله جدا شد .به منظور غلیظ سازی ،ابتدا
هر کدام از عصاره های حاصله به مدت  24ســاعت در انکوباتور  37درجه
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 شهرکرد تهیه شد .برای تهیه سوسپانسیون اسپور قارچ
ابتــدا قارچ ها در محیط آگار ســیبزمینی به مــدت  7-10روز در دمای
26درجه سانتی گراد گرمخانهگذاری شدند تا اسپور تولید شود .مقدار 10
میلی لیتر محلول  0/05درصد تویین  80اضافه شــد و با میله شیشــه ای
خمیده استریل سطح کشت برای برداشت اسپور به آرامی خراش داده شد.
به منظور حذف قطعات میســلوم ،سوسپانسیون با استفاده از پشم شیشه
فیلتر شــد .بعد از شیک کردن آن ،با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در
طول موج  530نانومتر میزان عبور نور( )Transmittanceسوسپانســیون،
مورد ســنجش قرار گرفت (میزان عبور نور  90درصد براي به دست آوردن
سوسپانســیونی با غلظت تقریباً  106کونیدیــای قارچی در هر میلی لیتر
مورد نیاز است) (.)7
تهیه رقت های مختلف از عصارهها
رقتهــاي مورد نظر براي ارزیابی اثرات ضــد قارچی عصاره های گل
ختمی و گل میخک به ترتیب  25 ،12/5 ،6/25و 50میلیگرم در کیلوگرم
انتخاب شدند.
تعیین مقادیر MICو MFC
بــا اســتفاده از روش رقــت ســریالی ( ،)Serial Dilutionمقادیــر
حداقــل غلظــت مهارکنندگــی رشــد (MIC) Minimum Inhibitory
 Concentrationو حداقــل غلظــت کشــندگی قــارچ ()MFC
 Minimum Fungicidal Concentrationعصارههــای گیاهان گل ختمی و
گل میخک علیه قارچهای آســپرژیلوس و پنی ســیلیوم تعیین شد .بدین
ترتیــب که از هر عصاره به طور جداگانه در لولههاي آزمایش حاوی محیط
سابورو دکستروز براث رقت سریالی تهیه شد .با اضافه کردن سوسپانسیون
قارچی با مقادیــر ثابت به همه لولههاي رقت ســریالی و گرمخانهگذاري
لولهها به مدت  72ســاعت ،حداقل غلظت مهارکنندگی از رشد  MICهر
عصاره بر روي هر قارچ به روش چشمی تعیین گردید .جهت تعیین حداقل
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غلظت کشــندگی  ،MFCمقدار  100میکرولیتر از هرکدام از لوله هایی که
رشــدي در آن مشاهده نشده بود ،به محیط ســابورو دکسترو آگار اضافه
گردید .کمترین غلظت که در آن رشــدي مشــاهده نشد به عنوان MFC
منظور گردید .به منظور جلوگیری از بروز هرگونه خطا در نتایج بهدســت
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 سیبزمینی
مورد کشت قرار گرفتند .سپس در هرکدام از این پلیت ها چاهکی به قطر
 5ميليمتر با اســتفاده از چوب پنبه سوراخ کن استريل ايجاد شد و مقدار
 50میکرولیتــر 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
دقیقتر ،دو پلیت نیز به عنوان شــاهد در نظر گرفته شد .پلیت های مورد
نظر برای یک هفته در دمای  26درجه گرمخانهگذاری شــدند و ســپس
خارج شده و به صورت کمی 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  MICو  MBCعصارههای
مورد اســتفاده در این تحقیق یعنی گیاهان گل ختمی و گل میخك علیه
قارچهای آســپرژیلوس و پنی ســیلیوم تعیین شد .این نتایج نشان داد که
 MICبرای عصارههای گل ختمی و گل میخک علیه قارچ آســپرژیلوس در
این تحقیق به ترتیب 3/12و  1/56میلیگرم در کیلوگرم میباشد .در مورد
قارچ پنی ســیلیوم نیز MICبدست آمده برای گل ختمی و گل میخک به
ترتیب برابر  1/56و  0/78میلیگرم در کیلوگرم بود.
نتایــج جهت تعیین  MFCنیز نشــان داد که عصــاره گل میخک در
غلظتهای  25و  12/5میلیگرم در کیلوگرم قادر به از بین بردن به ترتیب
قارچهای آسپرژیلوس و پنی سیلیوم بود .عصاره گل ختمی در هیچ غلظتی
قادر به از بین بردن قارچهای آســپرژیلوس و پنی ســیلیوم نبود .بنابراین
 MFCبرای عصاره گل ختمی بر علیه این قارچها به دست نیامد.
نتايج مطالعه حاضر نشــان داد که عصارههای مورد استفاده دارای اثر
مهارکنندگی روی رشد قارچهای پنی-سیلیوم و آسپرژیلوس بودند ( جدول
 1و شکل  .)1نتایج حاصل نشان میدهد این اثر مهاری دارای الگوی وابسته
بــه دوز بوده و با افزایش غلظت عصاره ،اثر مهارکنندگی افزایش مییابد به
طــوری که در غلظتهای  50میلیگرم در کیلوگرم در مورد هر دو عصاره،
رشــد قارچها قابل اغماض بود ولی در غلظت  6/25میلیگرم در کیلوگرم
رشد قابل توجه داشتهاند .در مورد مقدار حساسیت قارچها به این عصارهها
نتایج متفاوتی به دســت آمد به نحوی که عصاره گل میخک در غلظت 50
میلیگرم در کیلوگرم بر روی هر دو قارچ پنی سیلیوم و آسپرژیلوس دارای
اثر مهارکنندگی بود ،اما عصــاره گل ختمی در این غلظت فقط روی پنی
سیلیوم اثر مهارکنندگی نشان داد .در غلظت  25میلیگرم در کیلوگرم هم
در مورد عصاره گل میخک ،رشد قارچهای مذکور قابل اغماض بود؛ این در
حالی اســت که در مورد عصاره گل ختمی ،قارچ آسپرژیلوس رشد داشت
در
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اما پنی ســیلیوم رشدی نداشــت .در غلظت  12/5میلیگرم در کیلوگرم،
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 پنیسیلیوم قابل چشم پوشی بود .آسپرژیلوس در غلظت 6/25
میلیگرم در کیلوگرم در مورد هر دو عصاره رشد کرده بود اما پنی سیلیوم
در این غلظت گل میخک رشــد قابل اغماض و در غلظت مشابه از عصاره
گل ختمی رشد داشت.
بحث
اين مطالعه نشان داد که عصارة آبی گل میخک در مقايسه با عصارهي

آبی گل ختمي داراي فعاليت ضدقارچي باالتري عليه آسپرژیلوس ميباشد.
در عین حــال هردوی این عصارههــا اثر مهاری خوبی روی پنیســلیوم
داشتهاند.
در همین راســتا گزارش شده که عصاره گیاه ختمي دارای اثرات ضد
میكروبي بهویژه ضد قارچي است ( .)2،1موسوي و همکاران ( )١٩٩٦اثرات
ضد درماتوفيتي عصارة ختمي را که در طب ســنتي ايران مورد اســتفاده
قرار ميگيرد ،بر روي ســه قارچ درماتوفيــت؛ تريکوفيتون منتاگروفيتس،
ميکروسپوروم جيپسئوم و ميکروســپوروم کانيس در شرايط آزمايشگاهي
بررســي کردند و با ســنجش ميزان حداقل غلظت ممانعتکننده از رشد

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

نوع قارچ

میزان رشد در غلظت

میزان رشد در غلظت mg/

میزان رشد در غلظت

میزان رشد در غلظت mg/

6/25 mg/ml

12/5 ml

25 mg/ml

50 ml

گل میخک

+++

++

+

-

گل ختمی

+++

+++

++

+

گل میخک

+

+

+

-

++

+

+

-

نوع عصاره

آسپرژیلوس
پنی سیلیوم

 :+++رشد قارچ بیش از  ۵۰درصد سطح پلیت را پوشانده بود.
 :++رشد قارچ بین  ۲۵تا  ۵۰درصد سطح پلیت را پوشانده بود.
 :+رشد قارچ کمتر از  ۲۵درصد سطح پلیت را پوشانده بود

شکل  -1رشد قارچ ها در غلظت های مختلف عصاره ها ،الف :رشد  ++قارچ آسپرژیلوس در غلظت  ۲۵میلیگرم در کیلوگرم گل ختمی،
ب :عدم رشد قارچ پنی سیلیوم در غلظت  ۵۰میلیگرم در کیلوگرم گل میخک ،ج :رشد +++قارچ آسپرژیلوس در غلظت  6/۲۵میلیگرم
در کیلوگرم گل ختمی
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و حداقل غلظت کشــندگي قارچ براي این عصاره و مقايسه آنها با داروي
گريزوفولوين ،به اين نتيجه رسيدند که گیاه مورد مطالعه اثرات ضد قارچي
قابــل توجهي دارد ( .)3یحییزاده و همکاران در ســال  2008اثر رازیانه،
میخک ،آویشن و مریمگلی را روی رشد بررسی کردند و نشان دادند آویشن
و میخک در غلظت  600واحد در میلیون به طور کامل رشــد قارچ را مهار
می کنند ولی رازیانه و مریمگلی فاقد اثر مهار کنندگی روی این قارچ بوده
اند ( .)16پاستر و همكاران در سال  1995اثرات ضدقارچي اسانس روغني
پونه كوهي را بر روي قارچهاي جنس آســپرژيلوس بررسي نموده و نتايج
يافتههاي آنها نشان داد كه غلظت هاي 2و  2.5ميلي گرم در ليتر اسانس
بر روي ميسليوم و هاگ هاي آســپرژيلوس نايجر ،فالووس و اوكراسئوس
اثر مهاري دارد ( .)11تحقيقات امیدبیگی و همكاران در ســال  2007نيز
نشــان داد كه عصارههاي روغني آويشن ،ميخك و مرزه توانايي مهار رشد
قارچ آســپرژيلوس فالووس را در محيط كشت مايع و خمير گوجه فرنگي
داشــته و عصاره روغني آويشن و مرزه قويترين اثر مهاري را به ترتيب با
غلظت  350و 500واحد در میلیون نشــان دادند .درصد مهار رشد خمير
گوجه فرنگي نیز نسبت به محيط مايع براي هر كدام از عصارهها كمتر بود
( .)10همچنین تحقیقات نشــان داده است  2000تا  3000میکروگرم در
گرم از عصارههای بادیان رومی و میخک برای کاهش رشــد آســپرژیلوس
فالووس در دانههای ســترون ذرت کافی اســت ( .)5ســليمان و باديا در
ســال  2002نشان دادند كه اســانس روغني باديان رومي به طوركامل از
رشد آسپرژيلوس فالووس در غلظت  500ميليگرم در كيلوگرم جلوگيري
مینماید ( .)13با توجه به مطالب باال اینگونه اســتنباط میگردد که درکل
نتایج بدســت آمده از تحقیق حاضر با نتایج سایر محققین مطابقت داشته
و در یک راســتا میباشــد .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 همخوانی این نتایج با نتایج ســایر تحقیقات مشــابه
است .اين مطالعه نشــان داد که عصارة آبی میخک در مقايسه با عصارهي
آبی گل ختمي داراي فعاليت ضدقارچي باالتري عليه آسپرژیلوس ميباشد
و در عیــن حال هــردوی این عصارهها اثر مهاری خوبی روی پنیســلیوم
داشتهاند .اين نتايج به همراه تحقيقات بيشتر در اين زمينه ميتواند منجر
به پيدايــش داروي گياهي ضد قارچي و نگهدارنده مواد غذایی مناســبی
شود و استفاده از داروهاي ضد قارچي و نگهدارندههای سنتزی را به دليل
سمیت و عوارض جانبي ناشي از آنها كاهش دهد.
تشکر و قدردانی
این پژوهش در قالب طرح پژوهشی و با حمایت مالی معاونت پژوهشی
دانشــگاه شهرکرد اجرا شده اســت که بدینوسیله محققین مراتب تشکر و
سپاس خود را اعالم میدارند.
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