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Abstract
Background and Objectives: Candida species is one of the main
fungal pathogens in immunodeficient, organ transplantation, and
cancer patients. Resistance to antifungal therapy, is observed in
candida species, such as Candida albicans, Candida glabrata, and
Candida tropicalis. For this purpose, screening of the medicinal plants
and investigation of their antifungal effect is necessary. This study was
conducted with the aim of in vitro evaluation of inhibitory effect of
Allium saralicum on candida species.
Methods: In this descriptive-comparative study, Allium saralicum plant
was collected from Shahoo mountain in Kermanshah, and extracted
using soxhlet apparatus. Antifungal activity of methanol and petroleum
ether extracts, were investigated against C. albicans, C. glabrata and
C. tropicalis. Well diffusion method was used as a screening method,
and minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum fungicidal
concentration (MFC), were determined. Results were analyzed by
nonparametric Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests.
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Results: In this research, the highest inhibition zone of Allium
saralicum extracts against all species, was observed in concentration of
250mg/ml, and inhibition zone diameter decreased with decrease in
concentration. MIC and MFC results showed that C. albicans is more
sensitive to the petroleum ether extract, while C. tropicalis growth was
significantly inhibited by the methanol extract. The results of both
extracts was equal for C. glabrata.
Conclusion: According to the results of this research, methanol and
petroleum ether extracts of Allium saralicum have antifungal activity
against Candida species. Therefore, this plant can be used as a natural
antimicrobial source.
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ارزیابی اثرات ضدکاندیدایی گیاه آلیوم سارالیکوم
فرانک بیداد ،1محبوبه مدنی ،*1سیدمحمد معصومی

2

دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ايران.

زمینه و هدف :گونههای کانديدا ،عوامل اصلی قارچی بیماریزا در بیماران نقص سیستم

2گروه علوم زيستی ،دانشگاه رازی،
کرمانشاه ،ايران.

ايمنی ،پیوند اعضا و سرطانی هستند .مقاومت به درمانهای ضدقارچی در گونههای کانديدا مانند
کانديدا آلبیکنس ،کانديدا گالبراتا و کانديدا تروپیکالیس مشاهده میشود .بدين منظور
غربالگری گیاهان دارويی و بررسی اثر ضدقارچی آنها ضروری است .اين تحقیق با هدف
ارزيابی آزمايشگاهی اثر مهاری آلیوم سارالیکوم بر گونههای کانديدا انجام شد.
روش بررسی :در اين مطالعه توصیفی -مقايسهای ،گیاه آلیوم سارالیکوم از کوه شاهو در
عصارهگیری شد .فعالیت ضدقارچی عصارههای

کرمانشاه ،جمعآوری و بهوسیله دستگاه سوکسله

متانولی و پترولیوم اتری برعلیه گونههای کانديدا آلبیکنس ،کانديدا گالبراتا و کانديدا
تروپیکالیس بررسی گرديد .از روش انتشار چاهک بهعنوان روش غربالگری استفاده شد و
حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظتکشندگی تعیین گرديد .نتايج با استفاده از آزمون
ناپارامتری کراسکال والیس و منويتنی آنالیز شدند.

یافتهها :در اين تحقیق ،بیشترين قطر هاله ممانعت از رشد عصارههای آلیوم سارالیکوم بر همه
گونهها ،در غلظت  250میلیگرم برمیلیلیتر مشاهده گرديد و با کاهش غلظت ،قطر هاله ممانعت
*

از رشد کاهش يافت .نتايج  MICو  MFCنشان داد کانديدا آلبیکنس بیشتر به عصاره پترولیوم
نويسنده مسئول مکاتبات:

محبوبه مدنی ،گروه میکروبشناسی،
واحد فالورجان ،دانشگاه آزاد اسالمی،
اصفهان ،ايران؛

اتری حساس است؛ درحالیکه رشد کانديدا تروپیکالیس بهطور چشمگیری با عصاره متانولی
مهار شد .نتايج هر دو عصاره برای کانديدا گالبراتا يکسان بود.

نتیجهگیری :براساس نتايج اين تحقیق ،عصارههای متانولی و پترولیوم اتری آلیوم سارالیکوم،
دارای اثرات ضدکانديدايی بوده و اين گیاه قابلیت استفاده بهعنوان منبع طبیعی ضدمیکروبی را

آدرس پست الکترونیکی:
mmadani66@gmail.com

دارد.
کلید واژهها :کانديدا؛ آلیوم سارالیکوم؛ عصاره؛ فعالیت ضدقارچی.

تاريخ دريافت95/4/1:

لطفاً به اين مقاله بهصورت زير استناد نمايید:
تاريخ پذيرش95/5/30:

Bidad F, Madani M, Masoumi SM. Evaluation of
anticandidal effects of Allium saralicum.
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1گروه میکروبشناسی ،واحد فالورجان،

چکیده

ارزيابی اثرات ضدکانديدايی گیاه آلیوم سارالیکوم

فرانک بیداد و همکاران

کانديدا آلبیکنس ،مهمترين و معمولترين ساکن دستگاه تناسلی،

خوراکی بوده که در اين بین ،پیاز و سیر از بقیه شناختهشدهتر

دهان و لوله گوارش انسان است .ساير گونههای کانديد ،گاهی

هستند .تعدادی از پیازهای وحشی جنس آلیوم ،نامهای محلی

جزئی از فلور طبیعی جلد و مخاط محسوب میشوند که در

مشابه از نظر اهالی استان کرمانشاه دارند .سورانه نام محلی آلیوم

مجموع ،قدرت بیماریزايی محدودتری داشته و از طريق منابع

سارالیکوم است .براساس منابع علمی جديد و بررسی سايت

خارجی به بدن راه میيابند .گونههای کانديدا ،عامل طیف وسیعی

مربوط به باغ گیاهشناسی کیو (سال  ،)2010اين گیاه با نام علمی

از بیماریها ازجمله عفونتهای جلدی ،جلدی  -مخاطی،

 Allium saralicumتوسط  Reinhard M. Fritschنامگذاری

واژينیت ،باالنیت ،عفونتهای گوارشی ،تنفسی ،همچنین

شده است .خواص دارويی اين گیاه شامل درمان بیماریهای

عفونتهای سیستمیک (مسبب آسیبپذيری بیماران بستری در

گوارشی ،درمان و کاهش دردهای رماتیسمی ،سرماخوردگی،

بخش مراقبتهای ويژه ،بیماران تحت شیمیدرمانی يا گیرندگان

دفع سنگ کلیه ،درمان قاعدگی دردناک و ترشحات غیرطبیعی

داروهای سرکوبکننده سیستم ايمنی و بیماران دارای نقص

واژن ،تسکین درد و مشکالت پس از زايمان است .گزارشهای

سیستم ايمنی) میباشند .درصورت تغییر شرايط میزبان مانند

متعددی از آنالیز اسانس و بررسی اثرات ضدمیکروبی ساير

مصرف آنتیبیوتیک ،ديابت ،سن ،استفاده از قرصهای

گونههای آلیوم مانند سیر و پیاز خوراکی وجود دارد (.)9،۸

ضدبارداری ،مصرف سیگار ،استفاده از دندان مصنوعی ،داروهای

باتوجه به ارزش دارويی گیاهان متعلق به جنس آلیوم و استفاده

تضعیفکننده سیستم ايمنی و شیمیدرمانی؛ کانديدا بیماریزا

سنتی از گیاه آلیوم سارالیکوم در درمان عفونتها ،در اين تحقیق

میشود .در اياالت متحده آمريکا ،کانديدا بهعنوان چهارمین علت

اثرات ضدکانديدايی آلیوم سارالیکوم بررسی شد تا بهطور علمی

شايع عفونتهای بیمارستانی گزارش شده و علت  %90از

اثر دارويی گیاه ثابت شود.

مرگومیرها میباشد .در واقع %90 ،از عفونتهای تهاجمی
قارچی توسط گونههای بیماریزا کانديدا ايجاد میشود (.)1–5

روش بررسی

استفاده از داروهای ضدقارچی جهت پیشگیری و درمان ،سبب

در اين مطالعه توصیفی  -مقايسهای ،ابتدا گیاه آلیوم سارالیکوم در

پیدايش گونههای مقاوم به دارو شده است .افزايش گزارشهای

بهار سال  1393از کوهستان "شاهو" (بلندترين قله استان کرمانشاه

متعدد شکست در درمان با داروهای ضدقارچی رايج باعث تشويق

در غرب ايران و از کوههای زاگرس) جمعآوری شد .نظر به اينکه

محققان جهت يافتن داروهای جديد ،همچنین بررسی اثر ترکیب

گیاه مذکور با چند گونه ديگر در ايران دارای نام مشابه در کتب

داروهای مختلف برای دستیابی به نتايج بهتر شده است .امروزه،

گیاهشناسی موجود میباشد ،لذا جهت شناسايی و نامگذاری به

موارد مقاومت گونههای مختلف کانديدا به ترکیبات دارويی

کشور آلمان فرستاده شد و توسط ،Reinhard M. Fritsch

آزولی و عدم موفقیت در درمان ،در حال افزايش است .لذا تحقیق

شناسايی و نامگذاری شد .اين گیاه در سايت  GBFIبا شماره

جهت يافتن ترکیبات دارويی جديد ،مؤثر و کم ضرر برای انسان،

شناسايی  5۸269۸4ثبت شده است .بهمنظور حذف گل و الی،

ضروری بهنظر میرسد .تمايل مردم جهان به استفاده از داروهايی

گیاه را بهآرامی شسته و تمامی قسمتها (شامل گل ،برگ ،ساقه و

با منشأ طبیعی ،همچنین تأکید سازمان بهداشت جهانی به

پیاز) بهصورت جداگانه در دمای اتاق در سايه قرار گرفت تا

جايگزينی تدريجی مواد طبیعی با مواد شیمیايی ،موجب شده تا در

خشک شود .سپس بهوسیله آسیاب برقی ،پودر شد تا عمل

کشورهای پیشرفته ،سرمايهگذاری و تولید انبوه گیاهان دارويی در

عصارهگیری و نفوذ حالل به داخل گیاه راحتتر صورت گیرد.

سطوح صنعتی صورت گیرد ( .)۷،6يکی از گیاهان دارويی

الزم به ذکر است تمام قسمتهای گیاه به نسبت مساوی با

ارزشمند گونههای مختلف ،جنس آلیوم است که در ارتفاعات

يکديگر مخلوط و آسیاب شدند .بهمنظور عصارهگیری 50 ،گرم

غـرب و جنـوب غـرب ايـران ،معمـوالً در فصـل بهـار بـهصـورت

از مخلوط پودر تهیهشـده از گیـاه را در کـاغـذ صافـی نرم و تمیـز

12

پیچیـده ،سپـس با  250میلیلیتر متانول ،عصارهگیری به روش
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مقدمه

خودرو میرويد .تقريباً تمامی گونههای جنس آلیوم دارای پیاز

ارزيابی اثرات ضدکانديدايی گیاه آلیوم سارالیکوم

فرانک بیداد و همکاران

اتر نیز صورت گرفت .عصارهها تا زمان استفاده و انجام آزمايشها

غلظتهای  15/۷5 ،31/5 ،62/5 ،125 ،250و  ۷/۸1میلیگرم

در ظروف دربسته ،در يخچال و در دمای  4درجه سانتیگراد

برمیلیلیتر به دست آمد .محلول فوق  30دقیقه در دمای آزمايشگاه

نگهداری شدند ( .)10نمونههای استاندارد کانديدا آلبیکنس

نگهداری شد ،سپس برای انجام آزمايشها بهعنوان نمونه شاهد

 )CBSو کانديدا

مورد استفاده قرار گرفت ( .)14جهت انجام اين تست برای

تروپیکالیس ( )CBS 94از دانشگاه علوم پزشکی ايران ،تهیه و به

مخمرهای کانديدا ،از محیط کشت سابورو دکستروز آگار

آزمايشگاه تحقیقاتی دانشگاه فالورجان انتقال يافتند.

استفاده گرديد .به فاصله  2سانتیمتری از يکديگر و لبه پلیت ،با

(1677

 ،)ATCCکانديدا گالبراتا

از نمونههای کانديدا آلبیکنس

(2175

 ،)ATCکانديدا گالبراتا

استفاده از پیت پاستور چاهکهايی به قطر  5میلیمتر در محیط

( )CBS 2175و کانديدا تروپیکالیس ( )CBS 94استاندارد برای

کشت ايجاد شد .در يکی از چاهکها ،مقدار  100میکرولیتر و در

انجام تستهای تعیین حساسیت به انواع عصارهها استفاده شد .در

ديگری ،مقدار  150میکرولیتر از هريک از غلظتهای عصاره

شرايط استريل هريک از قارچها را بر روی محیط کشت سابورو

اضافه شد .پس از جذب عصارهها در محیط کشت ،میزان 20

دکستروز آگار (شارلو ،اسپانیا) ،کشت داده ،سپس در دمای 30

میکرولیتر از سوسپانسیون تهیهشده از هريک از گونههای کانديدا

درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت نگهداری شدند .از نمونههای

( 0/5مکفارلند) بر روی محیط کشت ،بهصورت يکنواخت

قارچی بهطور جداگانه ،سوسپانسیونی معادل  0/5مکفارلند ،تهیه

کشت چمنی داده شدند و محیطهای کشت به مدت 24-4۸

گرديد (.)11

ساعت در دمای  25-2۷درجه سانتیگراد نگهداری شدند .سپس

برای تهیه محلول عصاره متانولی و پترولیوم اتر ،ابتدا  1میلیلیتر از

وجود يا عدم وجود هاله ممانعت از رشد در اطراف چاهکها

محلول دی متیل سولفوکسايد به  9میلیلیتر آب مقطر استريل

بررسی گرديد .از محلول حاوی فلوکونازول بهعنوان شاهد مثبت

اضافه شد .بدين ترتیب رقت  %10دی متیل سولفوکسايد به دست

و از دی متیل سولفوکسايد بهعنوان شاهد منفی استفاده شد .اين

آمد .بهمنظور تهیه عصاره گیاه با غلظت  250میلیگرم برمیلیلیتر

آزمايشها برای هر عصاره و هر میکروارگانیسم 3 ،بار تکرار

نیز  1گرم از هر عصاره بهطور جداگانه در  4میلیلیتر از دی متیل

گرديد .برای تعیین  MICانواع عصارهها ،از روش ماکرودايلوشن

سولفوکسايد  %10حل شد .برای هر عصاره 6 ،لوله در نظر گرفته

استفاده شد .مراحل انجام کار بدين ترتیب بود که برای هر عصاره

شد و در آنها از محلول دی متیل سولفوکسايد  %10به میزان 2

و هر قارچ ذکرشده در تحقیق ،بهطور مستقل  11لوله استريل

میلیلیتر ريخته شد 2 .میلیلیتر از لوله دارای غلظت  250میلیگرم

حاوی  2میلیلیتر محیط کشت سابورو دکستروز براث (شارلو،

برمیلیلیتر به لوله دوم انتقال يافت و بعد از مخلوط کردن2 ،

اسپانیا) تهیه شد .قبل از انجام آزمايش ،نمونه سوسپانسیون هريک

میلیلیتر از محلول لوله دوم به لوله سوم وارد شد و از لوله سوم به

از قارچها ،معادل  0/5مکفارلند تهیه گرديد (دقیقاً قبل از مصرف

لوله چهارم ،سپس به لوله پنجم و از لوله پنجم به لوله ششم انتقال

تهیه شد تا از رشد و تقسیم در دمای آزمايشگاه جلوگیری شود).

داده شد .از لوله ششم 2 ،میلیلیتر محلول دور ريخته شد .بدين

 2میلیلیتر از محلول عصاره در لوله شماره  1ريخته شد و بعد از

ترتیب سری رقتهای بهدستآمده برای هر عصاره ،125 ،250

میکسکردن 2 ،میلیلیتر از لوله شماره  1برداشته و در لوله شماره

 15/۷5 ،31/5 ،62/5و ۷/۸1میلیگرم برمیلیلیتر بود (.)13،12

 2ريخته شد و مراحل کار بههمین منوال تا لوله دهم ادامه داشت.

جهت مقايسه اثر عصارههای مختلف و تأثیر ضدقارچی آنها به

در ادامه 2 ،میلیلیتر از لوله دهم دور ريخته شد .در لوله يازدهم

همراه استانداردسازی روشهای مختلف تستهای تعیین

عصارهای وارد نشد و بهعنوان لوله شاهد رشد در نظر گرفته شد.

حساسیت قارچ ،اثر آنها با فلوکونازول ()Pfizer co. Belgium

از سوسپانسیون قارچی تهیهشده 20 ،میکرولیتر به تمام لولهها

مقايسه گرديد.

اضافه گرديد .پس از تکان دادن لولهها و قرار دادن آنها به مدت

(1677

 2۷ساعت در دمای  30درجـه سانتیگـراد در انکـوباتور ،کـدورت
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سوکسله انجام شد .مراحل به همین ترتیب برای عصاره پترولیوم

از پودر فلوکونازول ،محلولی در دی متیل سولفوکسايد تهیه شد و

ارزيابی اثرات ضدکانديدايی گیاه آلیوم سارالیکوم

فرانک بیداد و همکاران

حاصل از رشد میکروارگانیسمها با لوله شاهد ،مقايسه و ثبت

قــارچهـای کـانـديـدا آلـبـیـکـنس ،کـانـديـدا گـالبـراتـا و

گرديد .تمامی مراحل ذکرشده برای هر عصاره و هر

کانديدا تروپیکالیس) تعقیبی منويتنی با تعديل بونفرونی (جهت

میکروارگانیسم 3 ،مرتبه تکرار شد .برای تعیین  ،MFCاز اولین

مقايسه دوبهدو میان غلظتها در هر قارچ) استفاده گرديد.

لولهایکه کدورت در آن مشاهده شده بود و  3لوله قبل از آن،
دکستروز آگار کشت داده شد ،پس از انکوبه کردن در دمای

براساس نتايج بهدستآمده از آزمون کراسکال والیس؛ در هر سه

 25-2۷درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت ،نتیجه بررسی شد.

مخمر کانديدا آلبیکنس ،کانديدا گالبراتا و کانديدا تروپیکالیس،

آزمايش برای محلول فلوکونازول ،بهعنوان شاهد مثبت و دی متیل

اختالف معنیداری بین قطر هاله عدم رشد در غلظتهای مختلف

سولفوکسايد  %10بهعنوان شاهد منفی نیز انجام شد .آزمايشها در

عصاره متانولی مشاهده گرديد ( .)p>0/1براساس نتايج

شرايط دقیقاً يکسان صورت گرفت تا نتايج مقايسه گردد

بهدستآمده از آزمون تعقیبی منويتنی با تعديل بونفرونی نیز در

( .)14-1۷در اين مطالعه از آزمون کراسکال والیس (بهمنظور

مقايسههای دوتايی بین غلظتها ،قطر هاله عدم رشد در غلظت

مقايسه مقادير قطر هاله عدم رشد در غلظتهای مختلف

بیشتر ،بهطور معنیداری بزرگتر بود (جدول شماره .)1

عصارههـای متـانولـی و پتـرولیـوم اتـری آلیـوم سـارالیـوم برعلیـه
جدول شماره  :1قطر هاله عدم رشد غلظتهای مختلف عصاره متانولی گیاه آلیوم سارالیکوم برعلیه کاندیدا آلبیکنس ،کاندیدا گالبراتا و کاندیدا تروپیکالیس
62/۵

12۵

2۵0

غلظت (میلیگرم برمیلیلیتر)

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

کاندیدا آلبیکنس

5/0±0/0

10/0±0/0

1۷/0±1/0

کاندیدا گالبراتا

9/0±0/0

13/0±0/0

15/3±0/5

کاندیدا تروپیکالیس

0/0±0/0

10/0±0/0

14/0±1/5

قارچ

براساس نتايج بهدستآمده از آزمون کراسکال والیس؛ در هر سه

قطر هاله ممانعت از رشد فلوکونازول در غلظت  62/5میلیگرم

مخمر کانديدا آلبیکنس ،کانديدا گالبراتا و کانديدا تروپیکالیس،

برمیلیلیتر برای گونههای کانديدا آلبیکنس ،کانديدا گالبراتا و

اختالف معنیداری بین قطر هاله عدم رشد در غلظتهای مختلف

کانديدا تروپیکالیس به ترتیب برابر  10 ،15و  12میلیمتر و در

عصاره پترولیوم اتر مشاهده شد ( .)p>0/1براساس نتايج

غلظت  250میلیگرم برمیلیلیتر برابر  14 ،25و  1۸میلیمتر بود.

بهدستآمده از آزمون تعقیبی منويتنی با تعديل بونفرونی نیز در

هاله ممانعت از رشد برای هیچيک از گونههای کانديدا بهوسیله

مقايسههای دوتايی مابین غلظتها ،قطر هاله عدم رشد مربوط به

دی متیل سولفوکسايد ايجاد نشد.

عصاره پترولیوم اتری برعلیه گونههای کانديدا آلبیکنس ،کانديدا
گالبراتا و کانديدا تروپیکالیس در غلظت بیشتر ،بهطور معنیداری
بزرگتر بود (جدول شماره .)2
جدول شماره  :2قطر هاله عدم رشد غلظتهای مختلف عصاره پترلیوم اتر گیاه آلیوم سارالیکوم بر علیه کاندیدا آلبیکنس ،کاندیدا گالبراتا و کاندیدا تروپیکالیس
۳1/2۵

62/۵

12۵

2۵0

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

غلظت (میلیگرم برمیلیلیتر)

کاندیدا آلبیکنس

6/6±5/0

12/3±1/5

16/0±1/0

20/0±0/0

کاندیدا گالبراتا

0/0±0/0

0/0±0/0

11/3±2/3

1۷/3±2/0

کاندیدا تروپیکالیس

0/0±0/0

6/6±2/0

11/0±1/۷

16/3±1/5

قارچ
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میزان  20میکرولیتر برداشته و بر روی محیط کشت سابورو

یافتهها

ارزيابی اثرات ضدکانديدايی گیاه آلیوم سارالیکوم

فرانک بیداد و همکاران

و پترولیوم اتری گیاه آلیوم سارالیکوم؛ اولین رقت لولهای که بعد

مطالعه  Tosunو همکاران ،خواص ضدمیکروبی گیاهان متعلق به

از گذشت  24ساعت کدورت در آن مشاهده گرديد بهعنوان

جنس آلیوم را تأيید میکند و از مقايسه مقادير قطر هاله عدم

حداقل غلظت مهارکنندگی(  )MICو يک لوله قبل از آن،

رشد ،بهنظر میرسد اثر مهاری آلیوم سارالیکوم در مقايسه با

بهعنوان  MFCدر نظر گرفته شد .کشت اين نمونه بر محیط کشت

آلیوم روتاندوم قویتر بوده است ( .)10در اکثر تحقیقات

 SDAمنفی بود .نتايج بهدستآمده از روش ماکرودايلوشن در

انجامشده ،رابطه مستقیم بین افزايش غلظت عصاره يا اسانس

جدول شماره  3ارائه شده است.

استخراجشده با اثر مهارکنندگی بر روی رشد میکروارگانیسمها

فلوکونازول برای کانديدا آلبیکنس ،کانديدا

وجود دارد و در اندک مواردی نیز با کاهش غلظت ،نتايج

تروپیکالیس؛ 15/۷5و  31/25و برای کانديدا گالبراتا؛  31/25و

مطلوبتری حاصل شده است .در تحقیق حاضر با افزايش غلظت

 62/5بود.

عصارهها ،نتايج بهتری کسب شد .ارزيابی اثرات ضدمیکروبی

نتايج  MICو MFC

جدول شماره  :۳میانگین مقادیر  MICو MFC
MIC
MFC
عصاره
قارچ
62/5
125
متانولی
کاندیدا آلبیکنس
کاندیدا گالبراتا

کاندیدا تروپیکالیس

گیاه آلیوم آتروويوالسئوم توسط دهپور و همکاران نشان داد
عصاره متانولی حاصل از گیاه آلیوم آتروويوالسئوم دارای اثرات
متوسط مهاری ،در حدود  16میلیمتر قطر هاله عدم رشد میباشد

پترولیوم

62/5

31/25

متانولی

125

62/5

( Bagiu .)19و همکاران ،اثرات ضدقارچی ترکیبات شیمیايی

پترولیوم

125

62/5

گیاه آلیوم يورسینوم را با استفاده از روش کروماتوگرافی مايع با

متانولی

62/5

31/25

پترولیوم

125

62/5

کارايی باال ( ،)HPLCبررسی و آلیسین موجود در گیاه سیر را
شناسايی کردند .ترکیبات دی آلیل دی سولفات و دی آلیل تری

بحث

سولفات با استفاده از روش  GC-MSشناسايی شدند .ترکیبات

نیاکان ما پايهگذاران اصلی شاخههای مهمی از علوم ،بهويژه علم

سولفور از سنتز  ،DNA ،RNAپروتئین و پلیساکاريدها در

پزشکی و آموزش آن در دنیا بوده و سرزمین ايران ،سهمی گران

قارچها و باکتریها جلوگیری میکند .ترکیبات شناسايیشده در

در میراث فرهنگی و علمی جهان دارد .طب سنتی ايرانی ،يکی از

اين تحقیق که اثرات ضدقارچی گیاه به آن نسبت داده شده است،

شاخصترين منابع پزشکی سنتی جهان است و اين موضوع را

در اکثر تحقیقات انجامشده درگیاهان جنس آلیوم نیز يافت شده و

می توان از گستردگی کتب و قدمت باالی منابع طب سنتی ايران

بهنظر میرسد تأثیر مهاری عصارههای گیاه آلیوم سارالیکوم مورد

استنباط کرد .نگرش طب سنتی ايران به علم طب و درمان

استفاده در اين تحقیق نیز به دلیل وجود ترکیبات ضدکانديدايی

بیماریها؛ در درجه اول نگرش پیشگیرانه ،سپس درمانی است

موجود در خانواده آلیوم بوده است ( Avato .)20و همکاران نشان

( .)1۸در اين تحقیق ،عصارههای متانولی و پترولیوم اتری گیاه

دادند ترکیبات تشکیلدهنده اسانس سیر شامل :دی آلیل

آلیوم سارالیکوم؛ فعالیت ضدکانديدايی علیه کانديدا آلبیکنس

دیسولفید ( )%15و دی آلیل تری سولفید ( )%3۸بوده و تأثیرات

 )CBSو کانديدا

ضدباکتری آن ،کمتر از ضدقارچی است .تحقیقات آنها مشخص

تروپیکالیس ( )CBS 94را نشان داد Tosun .و همکاران با

کرد ماده مؤثر ضدمیکروبی همان دی آلیل دی سولفید است

بررسی اثر ضدکانديدايی آلیوم روتاندوم نشان دادند قطر هاله

( Motesi .)21و همکاران با بررسی اثر آلیوم ستیووم بر

عدم رشد در روش انتشار در ديسک برعلیه کانديدا آلبیکنس

ضدکانديدا آلبیکنس ،نشان دادند اين گیاه دارای اثرات

( )ATCC 10231برای عصاره متانولی گیاه آلیوم روتاندوم15 ،

ضدکانديدايی میباشد .در مطالعه ديگری ،عصارهگیری با استفاده

میلیمتر بوده است .قطر هاله عدم رشد در مورد کانديدا گالبراتا

از روش حمام اولتراسوند انجام گرفت و عصارههای آبی ،اتانولی،

( 15 ،)ATCC 6258میلـیمـتـر و در مـورد کـانـديـدا کـروزهای،

اتیلاستات و هگزان استخراج شدند (.)22

(1677

 ،)ATCCکانديدا گالبراتا

)2175
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برای تعیین  MICو  MFCمربوط به هريک از عصارههای متانولی

 10میلیمتر گزارش شد .نتايج بهدستآمده از تحقیق حاضر و

ارزيابی اثرات ضدکانديدايی گیاه آلیوم سارالیکوم

فرانک بیداد و همکاران

و  ،SEMاثرات عصاره کاسیا استپکتابیلیس را بر بیوفیلم کانديدا

برگونههای کانديدا تروپیکالیس ،کانديدا گالبراتا و کانديدا

آلبیکنس نشان دادند .در اين تحقیق بهوضوح اثر عصاره و میزان

آلبیکنس بررسی کردند که نتايج نشان داد کانديدا تروپیکالیس،

تخريب بیوفیلم کانديدا آلبیکنس پس از تأثیر عصاره گیاه بر

حساسترين گونه میباشد .در اين تحقیق مشخص گرديد کانديدا

بیوفیلم ديده شد ( Furletti .)23و همکاران با بررسی اثر مهاری

گالبراتا و کانديدا آلبیکنس در مقايسه با کانديدا تروپیکالیس،

اسانس دو گیاه آلیوم توبوروزوم ،کورياندروم ستیووم بر کانديدا

حساسیت کمتری به عصاره سیر دارند ( .)6در تحقیق حاضر

آلبیکنس ( )CBS 562و کانديدا تروپیکالیس ) ،)CBS 94نشان

کانديدا تروپیکالیس به عصاره متانولی گیاه و کانديدا آلبیکنس به

دادند هر دو گیاه دارای اثرات مهاری بر رشد بوده ،ولی گیاه

عصاره پترولیوم اتر حساستر بودند و تأثیر فلوکونازول بر

آلیوم توبوروزوم ،فعالیت ضدقارچی قویتری را نشان داد.

گونههای کانديدا ،بیش از عصارههای مورد بررسی بود.

همچنین اسانس گیاه کورياندروم ستیووم برعلیه بیوفیلم کانديدا

 Ankriو  Mirelmanبا بررسی اثر مهاری آلیسین موجود در سیر

دارای فعالیت مهاری بود .ايجاد تغییرات در ديواره قارچ و

تازه با استفاده از روش ماکرودايلوشن بر گونههای کانديدا

اندامکهای داخلی در اثر اسانس نیز نشاندهنده تأثیر

آلبیکنس ،کانديدا تروپیکالیس ،کانديدا گالبراتا ،کانديدا

ضدمیکروبی اين گیاه بود و وجود ترکیبات ضدمیکروبی در گیاه

کروزهای به اين نتیجه دست يافتند که آلیسین ترکیب اصلی

را تأيید کرد ) .)24تحقیق انجامشده توسط رزاقپرست و

مسئول برای جلوگیری از مهار رشد قارچها میباشد .همچنین از

همکاران نشان داد عصاره آبی سیر برعلیه کانديدا آلبیکنس،

تولید مايکوتوکسین ،آفالتوکسین در آسپرژيلوس پاراسیتیکوس،

کانديدا دابلینینسیس ،کريپتوکوکوس نئوفورمنس و ماالسزيا

ممانعت به عمل میآورد .براساس نتايج  0/3( MICمیکروگرم

فورفور(  MICبرابر  0/25-64میکروگرم برمیلیلیتر) دارای اثر

برمیلیلیتر) ،تأثیر ترکیبات ضدقارچی استخراجشده از گیاهان

مهاری است ( .)25در مطالعه حاضر عصارههای گیاه آلیوم

دارويی بیشتر از عصاره گیاهی بود .نتايج  MICمربوط به تأثیر

سارالیکوم دارای اثر مهاری علیه گونههای کانديدا آلبیکنس،

آلیسین بر نمونههای کانديدا آلبیکنس جداشده از بیمار نیز بهتر از

کانديدا گالبراتا و کانديدا تروپیکالیس بودند ،همچنین کانديدا

عصاره بود ( .)2۷اين در حالی است که در تحقیق رزاقپرست و

تروپیکالیس به عصاره متانولی گیاه و کانديدا آلبیکنس به عصاره

همکاران ،هنگامیکه از عصاره سیر تازه استفاده شده بود ،حداقل

پترولیوم اتر حساستر بودند Lemar .و همکاران با بررسی عوامل

غلظت مهارکنندگی در محدوده  1-3میکروگرم برمیلیلیتر بود

Multiwall

که نشاندهنده تأثیر بهتر گیاه تازه میباشد ( .)25مدنی و همکاران

 ،Plate Readerتأثیر گیاه سیر و از دست رفتن ساختار قارچی و

با بررسی فعالیت عصاره و شیرابه تغلیظشده گیاه آلیوم جسديانوم،

خروج اندامکهای حیاتی مخمر را نشان دادند که در نهايت،

نشان دادند شیرابه (عصاره گیاه تازه) ،دمکرده و عصاره آبی اين

موجب مرگ سلول قارچی شد ( .)26امیری با بررسی عصارههای

گیاه دارای اثر مهاری بر رشد کانديدا آلبیکنس میباشد (.)2۸

آبی ،اتانولی ،اتری و متانولی گیاه آلیوم جسديانوم ،نشان داد

شیرانی و همکاران نیز تأثیر اسانس آلیوم جسديانوم را بر کانديدا

عصاره اتانولی گیاه از اسانس و ساير عصارههای آبی و متانولی،

کروزهای نشان دادند ( .)29نتايج تحقیق حاضر ،تأثیر عصارههای

اثرات ضدمیکروبی قویتری دارد ( .)9عصاره گیاه آلیوم

متانولی و پترولیوم اتری گیاه آلیوم سارالیکوم را علیه کانديدا

سارالیکوم مورد استفاده در اين تحقیق دارای اثرات ضد قارچی

آلبیکنس ،کانديدا گالبراتا و کانديدا تروپیکالیس برای اولینبار

برای گونههای کانديدا آلبیکنس ،کانديدا گالبراتا و کانديدا

نشان داد .بررسی عصارههای متانولی و پترولیوم اتری گیاه آلیوم

تروپیکالیس بود .احتماالً استفاده از اسانس گیاه آلیوم سارالیکوم

سارالیکوم بر نمونههای بالینی کانديديازيس در شرايط ،in vivo

به جای عصاره ،نتايج متفاوتی خواهد داشت که نیاز به بررسی

امکان استفاده از اين گیاه را جهت درمان نشان خواهد داد.

ضدکانديدايی عصاره سیر تازه با استفاده از روش

دارد.
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 Sangethaو همکاران با استفاده از میکروسکوپ الکترونی TEM

جعفری ندوشن و همکاران ،تأثیر مهاری عصاره آبی سیر را

ارزيابی اثرات ضدکانديدايی گیاه آلیوم سارالیکوم
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فرانک بیداد و همکاران

تشکر و قدردانی

نتیجهگیری


 مسئولین،بدين وسیله از پروفسور فريتش برای شناسايی گیاه

نتايج پژوهش حاضر نشان داد گیاه آلیوم سارالیکوم که در

 همچنین مسئولین دانشگاه آزاد،هرباريوم دانشگاه رازی کرمانشاه

تحقیقات پیشین اثرات ضدباکتريايی يا ضدقارچی آن مورد توجه

اسالمی واحد فالورجان و تمامی عزيزان که در انجام اين تحقیق

 ارزيابیها نشان دادند. دارای اثرات ضدقارچی میباشد،نبوده

. سپاسگزاری مینمايیم،ما را همراهی نمودند

عصارههای متانولی و پترولیوم اتری گیاه دارای اثرات ضدقارچی
 لذا بهنظر میرسد با توجه به مشکالت پیشروی جامعه.میباشد
 توجه و بررسی بیشتر بر،پزشکی در درمان و کنترل عفونتها
 ارزان و در دسترس حايز، کمضرر،روی اين منابع ارزشمند
.اهمیت است
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