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 چکیده

 یابیارزهدف  با حاضر یمطالعهباشند.  مؤثر هایماریبدر درمان  توانندیمدلیل داشتن ترکیبات متنوع ضدقارچی گیاهان دارویی به :مقدمه

 تنی صورت گرفته است.در شرایط برون مقاوم به فلوکونازولکاندیدا آلبیکانس  یهاگونه هیعل جاشیر و بارهنگ اهانیگ یاثرات ضدقارچ

یاسوج تهیه شدند و شرکت  یهادر فصل بهار از فروشگاهجاشیر و بارهنگ  گیاهان این مطالعه از نوع تجربی بوده است. ها:مواد و روش

و پس از ارسال به مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج،  علمی تأیید کردازنظر ها را زردبند یاسوج آن دارویی

ساعت  37مدت گرم پودر گیاه اضافه شد و به 2لیتر آب مقطر، میلی 29، به انآبی گیاه یعصاره یمنظور تهیهبهعصاره استخراج شد. 

که از  است ATCC 10231 کاندیدا آلبیکانسی حاضر شده در مطالعهاستفادهی سویه .ن، ایران( قرار گرفتروی شیکر )بهداد، تهرا

ی جاشیر شدهی الکلیعصاره تریلیلیمبر  گرمیلیم 29و  95، 5/4ی هاغلظتی حاضر از در مطالعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز تهیه شد.

استفاده شد. برای  دروش انتشار دیسک کاغذی استانداراز  متریلیعدم رشد برحسب م یقطر هالهی ریگاندازهو بارهنگ و برای 

 افزارنرمکمک به هادادهی زنده شمارش و هاسلولاستفاده شد. در پایان تعداد  MIC90و  MIC50 حداقل غلظت مهاری ازی ریگاندازه

SPSS  شدند. لیوتحلهیتجزو آزمون آنووا  32نسخه 

و  متریلیم 2/95حداکثر قطر عدم تشکیل هاله مشاهده شد که برای جاشیر  تریلیلیمبر  گرمیلیم 29نشان داد در غلظت  یجنتا :هایافته

 21و  91برای جاشیر  ترتیببه MIC90و  MIC50بوده است. درخصوص حداقل غلظت مهارکننده نتایج نشان داد  متریلیم 7/93 بارهنگ

درخصوص شمارش زنده نتایج نشان داد در (. P >95/9) آمد دستبه تریلیلیممیکروگرم بر  31و  97بارهنگ و برای  تریلیلیممیکروگرم بر 

 آمد. دستبه CFU/ml 3/7بارهنگ برای  و CFU/ml 2/4کمترین تعداد سلول زنده تشکیل شد که برای جاشیر میانگین  99رقت 

 شوند.می کاندیدا آلبیکانس ، مانع فعالیتمؤثرویی دلیل داشتن ترکیبات دارجاشیر و بارهنگ به :یریگجهینت

 

 ، فلوکونازولریجاش بارهنگ،کاندیدا آلبیکانس،  :یدیکل کلمات
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 مقدمه
بیماری قارچی عفونی ناشی از  نوعیکاندیدیازیس 

. استکاندیدا آلبیکانس  یهاطلب گونههای فرصتپاتوژن

ایمنی و  افزایش تعداد بیماران دچار نقص سیستمدنبال به

شیوع ی مختلف، هاکیوتیبیدرمان طوالنی با آنت

کاندیدا ی طورکلبه(. 9کاندیدیازیس رو به افزایش است )

ی خونی هاعفونتچهارمین عامل  عنوانبهآلبیکانس 

 79 باًیتقرکه  اندشده مطرحبیماران بستری در بیمارستان 

(. قارچ 3) شودرا شامل می ریوممرگدرصد از موارد 

یی دارد و زایماریبتعداد زیادی عامل ندیدا آلبیکانس کا

(. 2است )علت تغییر مورفولوژی از حالت مخمر به ریسه 

را  ای کاندیدیازیسعفونت دوره کاندیدا آلبیکانس قارچ

کند. تعداد محدودی داروی ضدقارچ برای درمان ایجاد می

وجود دارند و  کاندیدا هایهای ناشی از گونهبیماری

های این داروها به پیدایش سوشاز  ازحدشیب یادهاستف

 (.7) شودمیمقاوم منجر 

زای بسیاری دارد؛ عوامل بیماری اندیدا آلبیکانسک

تلیال های اندوتلیال و اپیازجمله چسبندگی به سلول

کننده که بیشتر های هیدرولیزانسان، توانایی ترشح آنزیم

یر فنوتیپی و پروتئینازها و فسفولیپازها هستند، تغی

های ایمنی همچنین فرار از فاگوسیتوزشدن توسط سلول

کاندیدا  زاییبراین، از عوامل مهم بیماریمیزبان. عالوه

پذیر برگشت بودن با توانایی تغییرچندشکلی ،آلبیکانس

کاذب و  یحقیقی، ریسه یهای مخمری، ریسهشکل

یدا کاند ای و بیوفیلمتشکیل بیوفیلم هستند. شکل ریسه

قادر به نفوذ به درون بافت میزبان، فرار از سیستم  آلبیکانس

 (.5) ایمنی و ایجاد عفونت است

 95و  استچتریان متعلق  یبه تیره Prangos جنس

در ایران دارد. جاشیر گیاهی پایا و بلند  مختلف یگونه

ها دام یای غنی در تغذیهعنوان علوفهاست که عمدتاً به

های ها از متابولیتاسانس ،از طرف دیگرشود. استفاده می

طور وسیعی در صنایع غذایی، که به هستندگیاهی  یثانویه

عنوان ترکیباتی با خاصیت دارویی و بهداشتی به

 (.6) شوندمیضدمیکروبی استفاده 

 گیاهی متعلق Plantago Majorبارهنگ با نام علمی 

فراوانی یا بهاست که در اروپا و آس به خانواده پالنتاژیناسه

 75تا  79. بارهنگ گیاهی علفی با ارتفاع شودیافت می

های بلندی دارد. طول برگها و دمبرگ متر است کهسانتی

شکل و پهن است. مرغیمتر و تخمسانتی 25تا  29ها برگ

و کوچک و  اندای قرار گرفتهاستوانه نآذیها در یک گلگل

 (.4د )سفید مایل به زرد و نامشخص هســتن

 با مرتبط عوامل و آلبیکنس کاندیدا به آلودگی بررسی

 شهر درمانیبهداشتی مراکز به کنندهمراجعه زنان در آن

شیوع کاندیدیازیس بر اساس کشت  داد نشان جیرفت

در ترشحات واژن زیاد است و در  کاندیدا آلبیکانسمثبت 

هایی از زنان با عوامل خطر خاص بیشتر است. دانستن گروه

تواند در تشخیص و درمان زنان مبتال این عوامل خطر می

 .(1)کند  کمک

 کاندیدا آلبیکنساسانس آویشن بر  ریتأثبررسی 

جداشده از بیماران مبتالبه کاندیدیازیس دهانی در شرایط 

اسانس آویشن اثر ضدقارچی بسیار نشان داد  آزمایشگاهی

بتاً کم و در مقادیر نس دارد کاندیدا آلبیکنسعلیه  یخوب

در محیط کشت  کاندیدا آلبیکنساز رشد  تواندیم

 (.1) کندجلوگیری 

گیاه  59 یهاعصارهو  هااسانسنتایج بررسی اثرات 

 کاندیدا آلبیکنسی استاندارد دارویی ایران روی یک سویه

ی و دانیاکسیآنتخاصیت بیانگر در شرایط آزمایشگاهی 

نلی و ترکیبات فی ناشی از توجهقابلضدمیکروبی 

. استی گیاه مذکور موجود در عصارهفالونوئیدهای 

ی گیاه بارهنگ اثر ضدکاندیدیایی براین، عصارهعالوه

 (.99است )بیشتری نسبت به باکتری نشان داده 
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 رینظدر حال حاضر از داروهای ضدقارچی 

 ازجملهی قارچی هاعفونتفلوکونازول برای درمان 

ی حاضر با مطالعه (.99. )شودیمکاندیدیازیس استفاده 

 Prangos) ریجاش اهانیگ یاثرات ضدقارچ یابیارزهدف 

ferulace)  و( بارهنگPlantago major L) هیعل 

در  مقاوم به فلوکونازولکاندیدا آلبیکانس  یهاگونه

 تنی انجام شد.شرایط برون

 

 هامواد و روش

مقطعی در  صورتبهاین مطالعه از نوع تجربی بود که 

در مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه  9214سال 

ی کشت هاطیمحعلوم پزشکی یاسوج صورت گرفت. 

 یهانمونهی حاضر شامل شده در مطالعهاستفاده

بود.  کاندیدا آلبیکانس ی بالینینمونه 5ی شدهیبررس

 یهافصل بهار از فروشگاه درگیاهان بارهنگ و جاشیر 

ها را دبند یاسوج آنیاسوج تهیه شد و شرکت دارویی زر

 .علمی تأیید کردازنظر 

ائـوزین ی کشت هاطیمحشده شامل استفادهمواد 

براث  تـریپتیکیس سویسیگما: آمریکا(، متـیلن بلـو آگـار )

(، سیگما: آمریکامـولر هینتـون آگـار ) مرک: آلمان(،)

اتانول  های(، حاللسیگما: آمریکاسابورو دکستروز آگار )

سیگما: ) ومیبار دیکلر ( و استون )رازی، ایران(،)رازی، ایران

 و آب مقطر مرک: آلمان(،) کیدسولفوریاسآمریکا(، 

سیگما: ) دمتیل سولفوکسایفلوکونازول )فوجی: ژاپن(، دی

صنایع ) یتپلشامل شده استفادهتجهیزات  ( هستند.آمریکا

دستگاه الم نئوبار )پارس آزمون(، تولید(، پزشکی ایران 

گیری )کلونجر، دستگاه اسانس)ورتمین: آلمان(، اتور لیوفلیز

 صنایع پزشکی ایران تولید(،دارونامه: بریتانیا(، بالن ) مدل

صنایع پزشکی هیتر برقی )امرسان(، کاغذ صافی واتمن )

 در(، اتوکالو )صنایع پزشکی ایران تولید(، الیز ریایران تولید

 )هیستاران(، انکوباتور )پارس آزمون( هستند.

 سویه قارچی

 ATCC 10231 یسویه کاندیدا آلبیکانسقارچ مخمری 

 که از دانشگاه علوم پزشکی شیراز تهیه شد. است

 

 ی اسانس بارهنگ و جاشیرروش تهیه

شد. بدین منظور  اسانس به روش تقطیر با آب تهیه

ی گیاهان شدههای خشک و پاکگرم از سرشاخه 999

استفاده از آسیاب برقی با  شدهآوریجمع جاشیر و بارهنگ

شد. سپس داخل بالن ژوژه دستگاه  خرد و پودر

دارونامه: بریتانیا( ریخته و به  گیری )کلونجر، مدلاسانس

شد. سپس جریان آب  آب مقطر اضافه تریلیلمی 999آن 

هیتر برقی دستگاه جا  سرد مبرد برقرار و بالن ژوژه درون

مدت دو ساعت داده شد  داده و دستگاه روشن شد. اجازه

ساعت، هیتر دستگاه  فرایند تقطیر انجام شود. بعد از دو

با کمک درجات روی  شدهخاموش و حجم اسانس جمع

ی سازرهبورت دستگاه، مشخص و یادداشت شد. برای ذخی

ی رنگی کوچک توزین و وزن با درپوش اسانس، یک شیشه

آوری و تا ی رنگی جمعدر شیشه آن یادداشت شد و اسانس

 (.93قرار داده شد ) ان استفاده داخل یخچالزم

 

 های عصارهروش تهیه

ی اتانولی و استونی از ی عصارهالف. روش تهیه

 بارهنگ و جاشیر

گیری به روش خیساندن و با استفاده از عصاره

 999اتانول و استون انجام گرفت. بدین منظور  هایحالل

گیری رهکردن درون ظروف عصاگرم از گیاه پس از آسیاب

درصد( و یا  999برابر وزن گیاه، حالل استون ) 7ریخته و 

دمای  روز روی شیکر در 7تا  2درصد( اضافه و  19) اتانول

با  آمدهدستآزمایشگاه نگهداری شد. سپس محلول به

صاف و برای تبخیر حالل،  73استفاده از کاغذ صافی واتمن 

 .داده شد قرار گراددرجه سانتی 65تا  69 ماریدرون بن
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ی هر درصد مقدار اولیه 5عمل تغلیظ تا رسیدن به حدود 

 (.93ادامه یافت ) عصاره

 

 ی آبی از بارهنگ و جاشیری عصارهب. روش تهیه

 گرم( 999)شده مقدار الزم از گیاه آسیاببدین منظور 

رابر آن آب مقطر ب 7گیری ریخته و عصاره داخل ظرف

مالیم قرار گرفت و مدنظر روی حرارت  اضافه شد. ظرف

جوشیدن دیده شود.  یهااولین نشانه دائماً مخلوط شد تا

کاغذ )دقیقه صاف شد  95 مدتبه پس از جوشاندن محلول

مدت استفاده از دستگاه لیوفلیزاتور به و با( 73صافی واتمن 

 mbar 97/9 و گرادیدرجه سانت -59 ساعت در دمای 16

 (.92لیوفلیزه شد )

 

 دارو

طالعه از فلوکونازول )شرکت فوجی ژاپن( در این م

( و آب گما)شرکت سـی دمتیل سولفوکسایشده در دیحل

مقطر استفاده شد که در مقادیر کم تا زمان مـصرف در 

 (.97نگهداری شدند ) گراددرجه سانتی -49دمـای 

 

بررسی خاصیت ضدقارچی جاشیر، بارهنگ و 

 فلوکونازول

ی قارچ کاندیدا هاالگوی حساسیت ضدقارچی جدایه

بیـوگرام )انتشـار دیسـک( آزمایش آنتـی باآلبیکانس 

 متریلیم 5/9کردن تعیین شد. بدین منظور، ابتدا با اضافه

 لیترمیلی 5/11درصد به  5/9 ومیمحلول کلرید بار

اسـیدسولفوریک یک درصد، محلول نیم مک فارلند تهیه 

ری از سوسپانسـیون قـارچی مقـدا یشد. بـرای تهیـه

موجـود در محـیط ائـوزین متـیلن بلـو آگـار  یهایکلون

(EMB )حــاوی محیــط تـریپتیکیس سوی  یهادر لوله

دقیقه در  95مـدت هـا بـهو لولـه شدتلقیح  (TSB)براث 

انکوباتور قرار گرفت تـا بـه کـدورت مدنظر برسد. سپس با 

رد نیم کـدورت آن بـا کـدورت محلـول استاندا یمقایسه

مک فارلند، سوسپانسیـون میکروبــی معادل نیم مک 

فارلند تهیه شد )جذب نــوری سوسپانسیون در طول موج 

 (.95( )ردیگینانومتر صورت م 635

به کمک سواپ پنبـه کشـت  ،بعد یدر مرحله

سوسپانسیون قارچی روی محـیط مـولر  سـفرهای از

دقیقـه از  95پس از گذشـت  انجام شد. هینتـون آگـار

ضدمیکروبی روی محیط  یهاسکید کشـت سـفرهای،

از قراردادن  دقیقه بعد 95 .شدند کشـت قـرار داده

 گرادیدرجـه سانت 24تا  25دمای  هـا در، پلیـتهاسکید

 یازآن قطر هالهساعت انکوبه و پس 37تـا  91مـدت بـه

و نسبت به کنترل مقایسه  یریگاندازه کشعدم رشد با خط

 (.96شد )

 Minimum) یمهارکنندگحداقل غلظت میـــــزان 

Inhibitory Concentration) دو  یهاز طریق آزمایش رقتا

تعیـین بارهنگ و جاشیر  یشدههیته یهابرابری از عصاره

 هاشیبررسی نتایج در موارد الزم آزمامنظور به. شد

 یبراانجام و نتایج میانگین گزارش شد. یی تاصورت سهبه

غلظت مهارکنندگی رشد از روش  تعیـین حـداقل

 .(96و  95) استفاده شد ماکروتیتر

های مخمری به ابتدا سلول هابرای بررسی تعداد کلنی

شمارش  هازولههرکدام از ای وسط الم نئوبار برای 299تعداد 

 میکرولیتر 399ای، خانه 16ی هاتشد. در ادامه و درون پلی

مدنظر در ته پلیت ریخته و حدود  هایاز هرکدام از سلول

اضافه شد.  های مخمری مدنظرمیکرولیتر نیز از سلول 999

سوپ رویی  ساعت از انکوباسیون ابتدا 37پس از گذشت 

محیط سابورو  الندا از آن روی 99برداشته و به مقدار 

و  999، 99های دکستروز آگار کشت داده شد. از رقت

، بارهنگ و فلوکونازول ی جاشیرعصاره تریلیلمی 9999

تعداد مخمرها بر اساس استفاده شد.  کاندیدا آلبیکانسعلیه 

با استفاده از روش شمارش  (CFU)کلنی  یواحد سازنده



 
 

 

 انو همکار هپنایداهلل عدالت 
 

 8966 تابستان، 45، شماره 29دوره فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی،                                                                                                                    51

ساعت پس  71تا  3زمانی فواصل  ( درViable Count)زنده 

 (.94گذاری محاسبه شد )خانهاز شروع گرم

 افزارنرمآماری این تحقیق از  لیوتحلهیتجزبرای 

SPSS  کواریانس ی آزمونو  32نسخه( طرفهANOVA )

 استفاده شد.
 

 نتایج

ی جاشیر نسبت به بارهنگ و نتایج نشان داد عصاره

اثرگذارتر بوده  کاندیدا آلبیکانسفلوکونازول بر مهار رشد 

 ریتأثبیشترین  تریلیلیمبر  گرمیلیم 95که در غلظت 

بارهنگ نسبت به بازدارندگی مشاهده شده است. همچنین 

 (>P 95/9است )فلوکونازول اثر مهاری بیشتری داشته 

 (.3و  9جدول )

 دهدیمی حداقل غلظت مهاری نشان ریگاندازهنتایج 

خاصیت  MIC90و  MIC50جاشیر نسبت به بارهنگ در 

که برای  دهدیمضدکاندیدایی بیشتری از خود نشان 

MIC90  رهنگ . جاشیر و بااستاین بازدارندگی بیشتر

کاندیدا نسبت به فلوکونازول اثر مهاری بیشتری بر رشد 

 (.7و  2)جدول  (>P 95/9)د ندار آلبیکانس

رقت از رشد  نتایج شمارش زنده نشان داد کاهش

 

 ی مختلفهاغلظتدر  کاندیدا آلبیکانس یمعیار عدم تشکیل قطر هالهمیانگین و انحراف :1جدول 

شدهستفادهی اعصاره تریلیلیمبر  مگریلیم 33  تریلیلیمبر  گرمیلیم 11  تریلیلیمبر  گرمیلیم 1/7  یداریمعنسطح    

2/95±9/3 جاشیر  3/3±1/99  9/3±5/1  

999/9 7/93±6/9 بارهنگ   2/9±3/1  9/3±2/6  

1/5±7/9 فلوکونازول  9/3±2/5  7/9±1/7  

 

 نتایج آزمون توکی درخصوص عدم تشکیل قطر هاله :2 جدول

الف(گروه ) ب(وه )گر  یداریمعنسطح    

 جاشیر
 بارهنگ

 فلوکونازول

999/9*  

999/9*  

*999/9 فلوکونازول بارهنگ  

 باشد. یدار م یمعن 99/9در سطح کمتر از                

 

 کاندیدا آلبیکانسی گیاهی بارهنگ، جاشیر و فلوکونازول بر رشد هاعصارهی حداقل غلظت مهاری ریگاندازهنتایج  :3جدول 

شدهی آزمودهمحدوده  شدهستفادهی اعصاره یداریمعنسطح  حداقل غلظت مهاری   
MIC50 MIC90 MIC50 MIC90 

92/9-315 جاشیر  91 21 

999/9*  999/9* 95/9 -369 بارهنگ   97 31 

96/9 -356 فلوکونازول  3/9  7/9  

 .است داریمعن >P 95/9* در سطح   

 

 داقل غلظت مهارینتایج آزمون توکی درخصوص ح: 4جدول 

الف(گروه ) ب(گروه )  یداریمعنسطح    

 بارهنگ جاشیر

 فلوکونازول

999/9*  

999/9*  

*999/9 فلوکونازول بارهنگ  
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 کاندیدا آلبیکانسی گیاهی بارهنگ، جاشیر و فلوکونازول بر رشد هاعصارهنتایج شمارش زنده  :1شکل 

 

ز میان ا کهیطوربه، کندیمجلوگیری  کاندیدا آلبیکانس

 99ی حاضر، رقت مطالعه در شدهاستفادهی هارقت

 ریتأثبیشترین  تریلیلیمبر  گرمیلیم 29و غلظت  تریلیلیم

 99داشته است. در رقت  کاندیدا آلبیکانسمهار رشد را بر 

تعداد  تریلیلیمبر  گرمیلیم 29و غلظت  تریلیلیم

برای جاشیر، بارهنگ و فلوکونازول  شدهمشاهدهی هایکلن

 CFU/ml 6/95 و CFU/ml 2/4، CFU/ml 3/7 بیترتبه 

 (.9شکل بوده است )

 

 بحث

گذاری نشان داد جاشیر خاصیت نتایج دیسک

ی نسبت به بارهنگ داشته است. جاشیر و تریضدقارچ

ی ضدقارچبارهنگ در مقایسه با فلوکونازول خاصیت 

 تریلیلیمبر  گرمیلیم 29. غلظت اندداشتهی تریقو

 95ی هاغلظتی گیاهی جاشیر و بارهنگ نسبت به عصاره

خاصیت ضدکاندیدایی  تریلیلیمبر  گرمیلیم 5/4و 

  .اندداشتهی تریقو

همکاران پور و ی موقریهاافتهنتایج این مطالعه با ی

گیاه  یاثر ضدقارچی عصاره . آناناستهمسو ( 9214)

بررسی  کاندیدا آلبیکنسبر  را تینکوهی با نیستا یپونه

و  Silva-Valeh یمطالعه (. نتایج این مطالعه با91)کردند 

خاصیت ضدمیکروبی ت. آنان اسهمسو  (3993همکاران )

هایی هم چون را علیه پاتوژن Origanum Vulgareاسانس 

 (.91)کردند  یبررس کاندیدا آلبیکنس

ن بیشتری MIC90نشان دادجاشیر در  MICنتایج 

فلوکونازول در حداقل  و را داشتهکاندیدایی خاصیت ضد

را  ضدکاندیدایی کمترین خاصیت MIC50غلظت مهاری 

گیاهی  یهابرای بررسی تفاوت بین اسانس. داشته است

جاشیر و فلوکونازول نتایج آزمون واریانس ، بارهنگ

 استو آزمون توکی نشان داد این تفاوت معنادار  طرفهکی

نتایج  شد که یآزمون توکی بررس کمکبهی و این معنادار

نشان داد جاشیر نسبت به بارهنگ و فلوکونازول و بارهنگ 

 یتریقو کاندیدایینسبت به فلوکونازول خاصیت ضد

همکاران ی امینیان و هاافتهنتایج این مطالعه با ی اند.داشته

 یاثر ضدباکتریایی عصاره . آناناستهمسو  (9214)

 بر تعدادی باکتریرا  و ناخنک گ کبیرهیدروالکلی بارهن

 (.39)بررسی کردند  گرم منفی و گرم مثبت

نشان داد در رقت  کاندیدا البیکنسنتایج شمارش زنده 

بیشترین تعداد  9999کمترین تعداد کلنی و در رقت  99

ی گیاهی بارهنگ، هااسانسکلنی تشکیل شد. درخصوص 



 
 

 

 انو همکار هپنایداهلل عدالت 
 

 8966 تابستان، 45، شماره 29دوره فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی،                                                                                                                    45

ر کمترین تعداد جاشیر و فلوکونازول نتایج نشان داد جاشی

و فلوکونازول بیشترین تعداد  کاندیدا البیکنسکلنی زنده 

را داشته است. درخصوص  کاندیدا البیکنسکلنی زنده 

ی گیاهی و فلوکونازول هااسانسشده از استفادهی هاغلظت

کمترین  تریلیلیمبر  گرمیلیم 29نتایج نشان داد غلظت 

شکیل داده و را تکاندیدا البیکنس تعداد کلنی زنده 

مربوط به  کاندیدا البیکنسبیشترین تعداد کلنی زنده 

بوده است. نتایج این  تریلیلیمبر  گرمیلیم 5/4غلظت 

 .است همسو( 9215همکاران )ی اکبری و هاافتهمطالعه با ی

 و آویشن گیاهی هایعصاره ضدقارچی اثرات آنان

 مقاوم نسآلبیکا کاندیدا بالینی هایایزوله علیه را مرزنجوش

 این نتایج .(39) کردند بررسی فلوکونازول به حساس و

همسو  (9213) همکاران و فرخ کفاش یهاافتهی با مطالعه

ترکیبات ثانویه و اثرات فارماکولوژیکی گیاه  . آناناست

 (.33)صورت مروری بررسی کردند را به دارویی جاشیر
 

 یریگجهینت

گفت  توانیمعه ی حاصل از این مطالهاافتهدر تحلیل ی

و  دانیاکسیآنتدلیل داشتن مواد که گیاهان دارویی به

ی هاقارچشیمیایی مانع از فعالیت عوامل میکروبی و 

داشتن ترکیبات دارویی  ازنظرشوند. جاشیر می زایماریب

در مبارزه با عوامل قارچی  تواندیمگیاه مستعدی است که 

 هاکروبیمعلیه  موادی که در جاشیر نیترمهمباشد.  مؤثر

ترپن و مونوترپن آلفاپینن، بتاپینن، سزکوئی کندیمفعالیت 

 هاآناست که با مهارکردن فعالیت قارچی مانع فعالیت 

. بارهنگ یکی دیگر از گیاهان دارویی است که شودیم

باشد. این  مؤثر زایماریبی هاقارچبردن در ازبین تواندیم

بردن عات پیشین، در ازبینگیاه در این مطالعه همچون مطال

 بوده است. مؤثرترفعالیت قارچی نسبت به جاشیر 

 

 حمایت مالی

نور دهدشت این طرح با حمایت مالی دانشگاه پیام

 صورت گرفته است.

 

 تضاد منافع

 تضاد منافعی در گونهچیهکه  دارندیمنویسندگان اعالم 

 .این پژوهش وجود ندارد
 

 تشکر و قدردانی

ز یک طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه پژوهش حاضر ا

عنوان حامی مالی( گرفته شده و با همکاری نور )بهپیام

علوم پزشکی  مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه

 لهیوسناست. بدی ( انجام شدههاشیاسوج )برای انجام آزمای

این طرح با پژوهشگران  از تمام افرادی که در انجام

 .شودمی دردانیهمکاری کردند، تشکر و ق
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Abstract 

Introduction: Medicinal plants can be effective in treating diseases due to having various antifungal 

compounds. The aim of this study was to evaluate the antifungal effects of Prangos ferulace and 

Plantago major L against fluconazole-resistant Candida albicans in extracorporeal conditions. 

Materials and Methods: This study was experimental. Prangos ferulace and Plantago major L 

plants were prepared from stores in Yasuj, Iran, in the spring and then scientifically approved by the 

Zardband Pharmaceutical Company in Yasuj. The extract was extracted after sending the plants to 

the Research Center for Medicinal Plants of Yasuj University of Medical Sciences. In order to 

prepare the aqueous extract of the plants, 3 g of plant powder was added to 30 ml of distilled water 

and placed on a shaker (Behdad, Tehran, Iran) for 24 h. The strain used in the present study was 

Candida albicans ATCC 10231, which was prepared by Shiraz University of Medical Sciences, 

Shiraz, Iran. In the present study, the alcoholic extracts of Prangos ferulace and Plantago major L 

were used at the concentrations of 7.5, 15, and 30 mg/ml. The non-growth halo diameter (in 

millimeters) was measured using the standard paper disc diffusion method. The minimum inhibitory 

concentrations (MICs) required to inhibit the growth of 90% and 50% of organisms were also 

evaluated. Finally, the number of living cells was counted, and the data were analyzed using 

ANOVA test in SPSS software (version 23). 

Results: The results showed that at a concentration of 30 mg/ml, the maximum diameters of the non-

growth halo were 15.3 mm for Prangos ferulace and 12.4 mm for Plantago major L. Regarding the 

MIC value, the MIC50 and MIC90 were respectively obtained as 19 and 38 μg/ml for Prangos 

ferulace and 14 and 29 μg/ml for Plantago major L (P<0.05). Considering the live cell count, the 

lowest number of live cells was formed at a dilution of 10. The mean value of this variable was 

obtained as 7.3 and 4.2 CFU/ml for Prangos ferulace and Plantago major, respectively. 

Conclusion: Prangos ferulace and Plantago major L. prevented the activity of Candida albicans due 

to their effective medicinal compounds. 
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