
 
 

٨٦٤  

 مقاله پژوهشي 

برخي از  هيعل استوقدوس و اسپند متانولي و استوني عصاره ميکروبي ضد اتاثر بررسي
  انساني در شرايط آزمايشگاهي يزايماريب يهاسميکروارگانيم

  
  ٢*معين صفري، ١فرآ زمانيپانته

  
 ۱۰/۰۳/۱۴۰۱تاريخ پذيرش  ۰۵/۰۵/۱۳۹۸تاريخ دريافت 

 
 يدهچک

 آمدهدستبه بات ضدميكروبيقرار داده است. تركي موردتوجهتالش براي دستيابي به ترکيبات دارويي جديد را ، يکيوتيبيآنتپيدايش مقاومت : هدف و زمينهپيش

 استوقدوس و اسپند دارويي هانگيا ميکروبي ضد اثر بررسي مطالعه اين از هدف. کننديم حذف را هاباكتري، هاکيوتيبيآنتاز  متفاوت هاييمكانيسم با گياهان از
  .هست آزمايشگاهي شرايط در يانسان يزايماريب يهاسميکروارگانيماز  يبرخ هيعل

 سوکسله روش از عصاره هتهي براي. ايران تهيه شد يهايباکترو  هاقارچاز مرکز کلکسيون  پژوهش اين در مورداستفاده يهاسميکروارگانيم: کار مواد و روش
 روش از) MBC( شندگيک غلظت حداقل و) MIC( بازدارندگي غلظت حداقل تعيين براي و ديسک انتشار روش از باکتريايي ضد اثر بررسي منظوربه. شد استفاده

  .گرديد استفاده ميکروديلوشن براث
از بين عصاره استوني تنها عصاره ، کهيدرحال باشنديمداراي فعاليت ضد باکتريايي  اسپند و استوقدوسنتايج نشان داد که عصاره متانولي هر دو گياه : هايافته

اين عصاره  تأثيرعدم رشد حاصل از  که قطر هاله بيترتنيابه، استوني اسپند اثر ضدباکتريايي داشت. بيشترين اثر ضدباکتريايي مربوط به عصاره متانولي اسپند بود
. باشنديماراي اثرات ضد قارچي نيز بود. نتايج نشان داد که هر دو عصاره متانولي د متريليم ۳۳/۳۴ اندازهبه هاي گرم مثبت استافيلوکوکوس اورئوسيبر روي باکتر

  .باشديم تريليليمبر  گرميليم ۱۰۰۰ هايباکتربر روي تمامي  مؤثرکشندگي  غلظت حداقل
 يتوجهقابلدقارچي ضداراي اثرات ضدباکتريايي و اسپند و استوقدوس متانولي  يعصارهمشخص شد که ، تحقيق حاضرنتايج با توجه به : گيريبحث و نتيجه

 يهاعفونتگياهي طبيعي جهت کنترل  يهافرآورده عنوانبه تواننديم هاعصارهلذا اين ، باشنديمکانديدا آلبيکنز  يزايماريبو قارچ  زايماريبهاي عليه باكتري
  .رنديقرار گ مدنظرباکتريايي و قارچي 

  براث ميکروديلوشن، انتشار در ديسک، استوقدوس، اسپند، ضدميکروبي : هاکليدواژه
  

 ١٤٠٠ بهمن، ٨٦٤-٨٧٦ ص، ازدهمي شماره، دومو  يسدوره ، يپزشکمطالعات علوم مجله 

  
  ۰۹۳۶۷۲۶۳۲۴۵: تلفن يشناسستيزگروه ، دانشکده علوم پايه، دانشگاه ايالم، ايالم: آدرس مکاتبه

Email: Safari_moein@yahoo.com 

  
  مقدمه

بسيار  يهازمانگياهي از  منشأ استفاده از ترکيبات دارويي با
 طوربه داروهاي که امروز در دنيا بشر بوده است. دور موردتوجه

باکتريايي  يهاعفونتاعم از  هايماريبوسيعي براي درمان انواع 
ي متابوليک و حتي سرطان به هابيماريويروسي و قارچي تا انواع 

امروزه محققين به مزاياي . )۱( اندداشتهطبيعي  منشأ رونديمکار 
ترکيبات گياهي و مشتقات  کهيطوربهداروهاي گياهي پي بردند 

يکي  .)۲)دهديمکل داروهاي موجود را تشکيل  سومکي بًايتقر هاآن

                                                             
 پيشوا، تهران، ايران-دانش آموخته کارشناسي ارشد ميکروبيولوژي، گروه زيست شناسي، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ورامين ١
 دانش آموخته کارشناسي ارشد ميکروبيولوژي، گروه زيست شناسي، دانشکده علوم پايه، دانشگاه ايالم، ايران (نويسنده مسئول) ٢

از داليل مهم تمايل جوامع پزشکي به استفاده از ترکيبات گياهي 
نسبت به داروهاي شيميايي بوده که طي  هاآنعوارض جانبي پايين 

از سوي ديگر  .)۳)تمصرف در طب سنتي به اثبات رسيده اس هاسال
پيدايش مقاومت تعدادي از عوامل و  هاکيوتيبيآنت هيرويبمصرف 

با ايجاد ژن مقاوم در برابر  رايجي هاکيوتيبيآنتعفوني به 
تالش براي دستيابي به ترکيبات دارويي جديد را ، هاکيوتيبيآنت

تحقيقات نشان داده است اين بر  عالوه. )۴)قرار داده است موردتوجه
 يهاتيفعالکه داروهاي گياهي سرشار از ترکيبات مختلف داراي 
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 ۱۴۰۰ بهمن، ۱۱، شماره ۳۲دوره   مجله مطالعات علوم پزشکي
 

٨٦٥  

ناشي از  از توليد ترکيبات اکسيدان کهيطوربهزيستي بوده 
داروهاي صنعتي و ترکيبات  متابوليسمي نامطلوب يهاواکنش

  .)۵(کننديمشيميايي جلوگيري 
 يهايماريبکنترل  منظوربهامروزه از گياهان دارويي فراواني 

. )۶( شوديماستفاده  زايماريب يهايباکترعفوني و از بين بردن 
ضد ميکروبي ترکيبات  يهاتيفعال متعددي در مورد يهاگزارش

، دهايآلکالوئ، هاگياهي منتشر شده است ترکيباتي نظير پلي فنل
عصاره گياهان بر رشد  ريتأثها نقش مهمي در ها و کومارينترپن

 از آمدهدستبه . تركيبات ضدميكروبي)۷(دارند هاسميکروارگانيم

 را هاباكتري، هاکيوتيبيآنتاز  متفاوت هاييمكانيسم با گياهان

-سويه از ناشي هايدرمان عفونت در مسئله اين كه کننديم حذف
 به با توجه اهميت است. حائز باليني ازنظر ميكروبي مقاوم هاي

 بررسي، گياهي هايفرآورده و داروها مصرف براي دوباره رويكرد

برخوردار  خاصي اهميت از منطقه هر اندميك گياهان دارويي خواص
به  توانديمگياهان پر خواص دارويي ايران  ازجمله. )۸(باشدمي

از ديرباز  هاآناسپند و استوقدوس اشاره نمود که اثرات درماني 
گياهي  )harmalaاسپند (نام انگليسي بوده است.  موردتوجه
 عنوانبه) است و (zygophyllaceaeخانواده متعلق به  چندساله

قسمت  .باشديميک گياه دارويي داراي کاربردهاي متنوعي 
هستند. گياه اسپند در بسياري از نقاط  هادانهگياه  نيا مورداستفاده

نواحي ، کرمان، تبريز، کرج، قزوين، قم، اطراف تهران ازجملهايران 
، نواحي مختلف خراسان، سيستان و بلوچستان، مختلف فارس

و داراي خواص  ديرويمدامغان و حواشي کويرهاي ايران ، سمنان
دربردارنده مواد ضد  گياه اسپند. )۹( باشديمدارويي فراواني 

که اين مواد در ، باشدميکروبي از نوع فالونوئيدها و آلکالوئيدها مي
شود. کالوس و نهال) زياد يافت مي، هاي مختلف آن (دانهبخش

توان به هارمين وهارمالين و آلکالوئيدهاي مهم آن مي ازجمله
هارمالول و پگانين و آلکالوئيدهاي کينازولين اشاره کرد. اسفند در 

، سنگ مثانه، تب، ديسمنوره، کوليک، طب عاميانه جهت بهبود آسم
پارکينسون و ، سرطان، نورالژي، ماالريا، الرنژيت، يرقان، هيستري

. مطالعات دانشمندان مصري نشان داده شوديمروماتيسم استفاده 
قوي است.  کشکروبيمداراي خاصيت قارچ و  اسفند يدانهکه 

توسط پژوهش گران ، ايران در بروي اسفند شدهانجاممطالعات 
که ترکيبات اصلي گياه  نموددانشکده داروسازي تهران مشخص 

طاني است و اين نتايج رخواص ضدس ازجملهداراي خواص متعددي 
متفاوت  کامًالترکيه  ازجمله کشورهابعضي  دربا نتايج منتشر شده 

پژوهشي  ۱۳۹۴زينلي و همکاران در سال . همچنين )۱۰)است
درباره اثر ضد باکتريايي عصاره متانولي گياه اسپند بر روي تعدادي 

انجام دادند. طبق نتايج  ييمواد غذا يزايماريبهاي مهم از باکتري
کلي هاي اشريشيا باکتري يبر روعصاره متانولي گياه اسپند  هاآن

O157: H7 ،داراي ليستريا مونوسيتوژنز  وموريوم سالمونال تيفي
  .)۱۱(اثرات ضدباکتريايي مطلوبي بود
 عنوانبهگياهي است که از آن  استوقدوس (اسطوخدوس)

و  زداسم، ضدافسردگي، کيوتيبيآنت، طبيعي کنندهيضدعفون
، يريگشيپ. امروزه نيز استوقدوس براي شوديممسکن استفاده 

. )۱۲( شوديمناخوشايند به کار برده  يهالکهدرمان و از بين بردن 
درصد  ۴۰اسانس استوقدوس داراي حدود  شدهانجامطبق مطالعات 

، همچنين در آن ترکيباتي نظير اسيد بوتيريک، استات ليناليل است
اسانس ، لينالول آزاد و ژرانبول، اسيد والريکاسيد پروپيونيک و 

، پينن، ژرانيول، اترهاي ليناليل و ژيالنيل، اسانس اسپيک، روغني
که کابردهاي درماني  بورنئول وجود دارد، فنکن، تانن، سينئول

محدود  ايران دربروي استوقدوس  شدهانجاممطالعات  .)۱۳)دارند
اثر  يامطالعه) در ۱۳۹۳رباني و همکاران (، است براي مثال

را بر روي دو باکتري  اسطوخودوسضدباکتريايي اسانس 
Xanthomonas campestris  وEscherichia coli  در شرايط

دريافتند که بيشترين  هاآنقرار دادند.  يموردبررسآزمايشگاهي 
اسانس اسطوخودوس شامل اينالول  دهندهليتشکترکيبات 

 هاآن. نتايج مطالعه باشديم) %۱۵/۲۱سينئول ( -۸-۱) و ۹۴/۴۴%(
اي  توجهقابلنشان داد که اسانس اسطوخودوس اثر ضدباکتريايي 

 Xanthomonasو  Escherichia coli يهايباکترعليه 

campestris  يک ترکيب ضدباکتريايي  عنوانبهاز آن  توانيمدارد و
در مبارزه با  هاکيوتيبيآنتسموم شيميايي و  يجابهطبيعي 

 از . هدف)۱۴(گياهي يا انساني استفاده کرد يزايماريب يهايباکتر
 يهاعصاره قارچي ضد و باکتريايي ضد اثر بررسي مطالعه اين

 و اسپند هاينام به دارويي گياه گونه دو استوني و متانولي
 ي درانسان يزايماريب يهاسميکروارگانيماز  يبرخ هيعل استوقدوس

  .باشديم آزمايشگاهي شرايط
  

  مواد و روش کار
  : گياهان يسازآمادهو  يآورجمع

 Lavandula( استوقدوسبرگ گياه ، در اين مطالعه تجربي

angustifolia از پژوهشکده گياهان و مواد اوليه دارويي دانشگاه (
 يهادانهو  ۱۰۹۲هرباريوم گياهي  با کدعلوم پزشکي شهيد بهشتي 

. تهيه شد به مقدار الزم از عطاري )Peganum harmala( اسپند
برگ گياه  يهاسرشاخه، هاگونه کيو تفک يياز شناسا پس

 قرار مورداستفاده عصاره تهيه اسپند براي يهادانهاستوقدوس و 
  .گرفت

  : روش تهيه عصاره
برگ گياه استوقدوس و  يهاسرشاخه ابتدا، هاعصارهبراي تهيه 

و  هيدر سا سپس چند بار با آب مقطر شستشو واسپند  يهادانه
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 و همکارانفر آ زمانیپانته  زاي انسانيهاي بيمارياثرات ضد ميکروبي عصاره متانولي و استوني اسپند و استوقدوس عليه برخي از ميکروارگانيسم
 

٨٦٦  

 هر يک از گياهان، شدن از خشک. پس دنديخشک گرد تاريکي
خرد و از پودر حاصله جهت  ينيدر هاون چ شدهکيتفک صورتبه

عصاره استوني  تهيه . برايديگرد ادهاستف شيآزما يانجام مراحل بعد
خالصه  طوربه .شد استفاده) Soxhlet( سوکسله روش از و متانولي

هر يک از  يخردشدهگرم از پودر  ۵۰يکسان به مقدار  طوربهابتدا 
گرم از پودر هر  ۵۰که براي هر  بيترتنيابه استفاده شد. هانمونه

- استون يا متانول اضافه گرديد عصاره تريليليم ۱۰۰۰گياه به مقدار 
شود (يعني  رنگيبگيري در سوکسله تا زماني که داخل ستون آن 

پس از تهيه  هاعصارهوجود داشته باشد) بايد ادامه يابد.  فقط حالل
الل آن در جهت خشک و بخار شدن ح، سوکسله يلهيوسبهشدن 
. مقدار عصاره )۱۵)قرار داده شدند درجه در آون ۴۵تا  ۴۰دماي 

از هر نمونه گياهي براي انجام مراحل بعدي آزمايش  آمدهدستبه
کم بود و لذا تمام مراحل فوق جهت تهيه مقدار بيشتر از آن تکرار 

ها گيري و خشک شدن عصارهزمان الزم براي عصاره، گرديد. مقدار
و  ۱در جدول  يموردبررسهاي گياهي براي هر يک از گونهدر آون 

  ).۱ و ۲جدول آمده است ( ۲
  

  متانول تريليليم ۱۰۰۰پودر گياه در  گرم ۵۰به ازاي اسپند و استوقدوس متانولي  يهاعصاره: )۱جدول (

مقدار عصاره خشک 
  )گرميليم(

زمان الزم جهت خشک شدن 
  عصاره در آون (ساعت)

زمان الزم جهت عصاره 
  گيري در سوکسله (ساعت)

  يموردبررسگياهي  يهاگونه

۲۸۰۰  ۲۵  ۳۸  Lavandula angustifolia  
۲۶۰۰  ۱۶  ۲۰  Peganum harmala  

  
  پودر در يک ليتر استون گرم ۵۰به ازاي اسپند و استوقدوس استوني  يهاعصاره: )۲جدول (

  )گرميليممقدار عصاره خشک (
زمان الزم جهت خشک 

  شدن عصاره در آون (ساعت)
عصاره زمان الزم جهت 
  گيري در سوکسله (ساعت)

  يموردبررسگياهي  يهاگونه

۶۰۰  ۲۴  ۳۶  Lavandula angustifolia  
۵۰۰  ۹  ۱۸  Peganum harmala  

  
  

و تا  يآورجمعهاي استريل در فالکون شدهخشک يهاعصاره
د نگهداري شدن گرادسانتيدرجه  -۱۸انجام مراحل بعدي در دماي 

)۱۵(.  
  : باکتري و قارچ يهاهيسو يسازآماده

در اين تحقيق اثرات ضدميکروبي عصاره استوني و متانولي هر 
روي دو گونه باکتري  بر شدهيآورجمعگياهي  يهاگونهيک از 

) PTCC 1112انساني استافيلوکوکوس اورئوس ( يزايماريب
 يزايماريبقارچ  گونهکي و) PTCC 1074سودوموناس آئروژينوزا (

قرار گرفت. جهت  يموردبررس) PTCC 5027کانديدا آلبيکنز (
عفوني  يزايماريب يهاهيسو هاعصاره ريتأثبررسي و مقايسه 

ايران با  يهايباکترو  هاقارچو قارچ از مرکز کلکسيون  هايباکتر
شده خريداري گرديد  ٢ليوفيليزه صورتبه، مشخص ١PTCCشماره 

  ).۳جدول (
 

  ايران. يهايباکتراز مرکز کلکسيون قارچ و  شدههيته يهاسميکروارگانيم: )۳جدول (
 Staphylococcus aureus PTCC 1112  باکتري گرم مثبت

  Pseudomonas aeruginosa PTCC 1074  باکتري گرم منفي
  Candida albicans PTCC 5027  قارچ

  
ليوفيليزه شده به  صورتبه هاسميکروارگانيمپس از انتقال 

و محيط  هايباکترمحيط نوترينت براث براي ، آزمايشگاه
استريل  يلولهسابرودکستروز براث براي قارچ تهيه شد و در سه 

                                                             
1-Persian Type Culture Collection 

که  ييهاشهيشسپس ، از آن ريخته تريليليم ۱۰درب دار به مقدار 
ليوفليزه در آن قرار داشتند در شرايط استريل  يهاسميکروارگانيم

از قسمت باالي آن شکسته و با آنس سوزني استريل ، زير هود

2 lyophilize 
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 ۱۴۰۰ بهمن، ۱۱، شماره ۳۲دوره   مجله مطالعات علوم پزشکي
 

٨٦٧  

تلقيح صورت  شدههيته يهاطيمحدر  هاسميکروارگانيممقداري از 
 ۲۴استاندارد به مدت  يهاسميکروارگانيمگرفت. اين محيط حاوي 

 ۴۸و به مدت  هايباکتربراي  گرادسانتيدرجه  ۳۷ساعت در دماي 
قارچ گرمخانه گذاري شدند.  يگراد برايسانتدرجه  ۲۵ساعت در 

 صورتبهتوسط سوآپ استريل  هاسميکروارگانيممدت  نيازاپس
و  هايباکترچمني روي محيط کشت نوترينت آگار براي 

کشت داده شد و سپس دور پليت ها  سابرودکستروز آگار براي قارچ
، پايان زمان گرمخانه گذاري پارافيلم بسته شد. پس وسيلهبه
ي مک فارلندنيم  ونيسوسپانسبراي تهيه  هاسميکروارگانيم

  خطي روي محيط آگار دار مناسب کشت داده شدند. صورتبه
  : يفارلندمکتهيه سوسپانسيون نيم 

 هايباکتربراي تهيه سوسپانسيون نيم مک فارلند از 
)cfu/ml۸۱۰ ×۵/۱) و قارچ (cfu/ml۶۱۰×۱ها و قارچ ) ابتدا باکتري

هاي نوترينت به ترتيب روي محيط کشت، جداگانه طوربهرا  موردنظر
ساعت (براي  ۲۴آگار و سابوردکستروز آگار کشت داده و به مدت 

سپس  گرمخانه گذاري شد و) قارچساعت (براي  ۴۸و  ها)باکتري
فارلندي از آن استفاده گرديد. براي تهيه سوسپانسيون نيم مک

ها لوله استريل تهيه تعداد ميکروارگانيسم اندازهبهکه  بيترتنيابه
ليتر سرم فيزيولوژي ريخته ميلي ۱۰گرديد و داخل هر لوله به مقدار 

ها و قارچ باکتري هايآنس حلقوي از کلني يلهيوسبهشد. سپس 
انتقال داده شد. سپس به مدت  هاآنبرداشته و داخل  يموردبررس

آوردن غلظت نيم مک  به دستدقيقه ورتکس گرديد. براي  ۱۰
استفاده شد. از  ١از دستگاه اسپکتروفتومتر هاآنفارلندي از 

اي هاي شيشهها در کوئيتشده باکتري سوسپانسيون ورتکس
تعيين شد.  هاآن) ٢ODو جذب نوري (مخصوص دستگاه ريخته 

 ۶۲۰ موجطولدر  ODتهيه کدورت نيم مک فارلندي بايد  منظوربه
و قارچ  هايباکتراز تمام  تيدرنهاشود.  ۰۸/۰-۱/۰نانومتر برابر 

  .)۱۶)غلظت نيم مک فارلندي تهيه شد يموردبررس

  : روش بررسي فعاليت ضدميکروبي
ميکروبي عصاره استوني  ضد بررسي اثر منظوربهدر اين تحقيق  

تعيين  براي و ٣ديسک انتشار روش از يموردبررسگياهان  و متانولي
) و حداقل غلظت کشندگي MICحداقل غلظت بازدارندگي (

)MBC( و روش براث لياستر ياخانه ۹۶ يهاتياز پل 
هاي متانولي و ابتدا از تمام عصاره .گرديد استفاده لوشنيکروديم

 DMSO( ۱۰سولفوکسايد ( ليمت يد لهيوسبه آمدهدستبه استوني
ليتر گرم بر ميليميلي ۱۰۰۰، ۵۰۰، ۲۵۰، ۱۲۵، ۶۳هاي رقت، درصد

متري ميلي ۶ها ديسک پيپر بالنک تهيه شد. به تعداد باکتري
هاي مختلف از هر عصاره ريخته شد. پس و در داخل رقت شدههيته
از داخل  را هاآنها از عصاره غني شدند دقيقه که ديسک ۱۰از 

 ياشهيشهاي جداگانه در پليت طوربهها بيرون کشيده و عصاره
قرار داده شد تا حالل آن بخار و  گرادسانتيدرجه  ۳۵داخل آون 

ها وزن ها قبل و بعد از ترکيب با عصارهها خشک شود. ديسکديسک
هاي ها در رقتديسکاي بود که مقدار عصاره، شد و اختالف آن دو

 شدهجذبمختلف هر عصاره جذب کرده بودند که مقدار عصاره 
آمده است.  ۴هاي مختلف در جدول توسط هر ديسک در رقت

ها براي بررسي خواص ضد ميکروبي آماده شد. ديسک بيترتنيابه
با  يموردبررسها و قارچ فارلندي باکترياز سوسپانسيون نيم مک

سوآپ استريل برداشته و به ترتيب در محيط کشت مولر هينتون 
چمني کشت داده  صورتبهآگار (مرک آلمان) و سابورودکستروزآگار 

هاي ديسک) بائر-شدند. با روش استاندارد انتشار ديسک (کربي
متري) از يکديگر سانتي ۵/۱آغشته به عصاره در فاصله استاندارد (

 ۲۴ها به مدت محيط کشت اده شدند.ها قرار ددر محيط کشت
 ۴۸به مدت  و هايباکتربراي  گراديدرجه سانت ۳۷ساعت در دماي 
انکوباتور قرار  قارچ دربراي  گرادسانتيدرجه  ۲۴ساعت در دماي 
ها قرائت گرديد. تمام ساعت قطر هاله ۴۸تا  ۲۴داده و بعد از 

  .)۱۷(سه بار تکرار شد  هاشيآزما
  

  .اسپند و استوقدوس هاي مختلف از عصاره متانوليها در غلظتتوسط ديسک شدهجذبمقدار عصاره : )۴جدول (

  هاعصارهغلظت  عصاره متانولي اسپند  استوقدوسعصاره متانولي  عصاره استوني اسپند  استوقدوسعصاره استوني 

۳/۲۷  ۷/۲۵  ۲/۳۶  ۳۷  *۱۰۰۰  

۸/۷  ۳/۷  ۱۵  ۷/۱۵  ۵۰۰  
۳  ۶/۲  ۵/۶  ۸/۶  ۲۵۰  
۵/۰  ۳/۰  ۵/۲  ۵/۲  ۱۲۵  
۰  ۰  ۸/۰  ۹/۰  ۶۳  

  ذکر شده است. تريليليمگرم بر ميلي برحسب* تمام اعداد در جدول 

                                                             
1- Spectrophotometer 
2 -Optical density 

3 Disk diffusion 
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 و همکارانفر آ زمانیپانته  زاي انسانيهاي بيمارياثرات ضد ميکروبي عصاره متانولي و استوني اسپند و استوقدوس عليه برخي از ميکروارگانيسم
 

٨٦٨  

  
از ديسک  هاعصارهجهت مقايسه قدرت ضدميکروبي 

 هموردمطالعو قارچ  هايباکتر هيعلي رايج مصرفي هاکيوتيبيآنت
 عنوانبهدرصد  ۱۰سولفوکسايد متيلشاهد مثبت و از دي عنوانبه

  شاهد منفي استفاده شد.
که داراي اثر  ياياهيگ يهاگونهحاصل از  يهاعصارهبراي 

تعيين گرديد. تعيين  MBCو  MICمقدار ، ضدباکتريايي بودند
-خانه ۹۶هاي پليتبا استفاده از ، )MICمهارکننده (حداقل غلظت 

 ٢CLSIدستورالعمل طبق  ١اي استريل و روش براث ميکروديلوشن
ميکروليتر محيط نوترينت براث  ۵۰ها به هر يک از چاهک. انجام شد

 ۱۰۰۰تا  ۶۳عصاره ( شدههيتههاي ميکروليتر از رقت ۵۰ اضافهبه
ميکروليتر از  ۵۰سپس مقدار ، اضافه گرديد )تريليليمبر  گرميليم

هاي به ها اضافه شد. پليتباکتري به چاهک شدههيتهسوسپانسيون 
قرار داده  گرادسانتيدرجه  ۳۷ساعت در انکوباتور  ۱۸-۲۴مدت 
-هاي تحت تيمار با چاهکي کدورت چاهکسپس با مقايسه، شدند

لذا اولين چاهک بدون ، مشخص گرديد MICميزان هاي شاهد 
گرم ميلي صورتبه) MIC( بازدارندهحداقل غلظت  عنوانبهکدورت 
ها ) عصارهMBCحداقل غلظت کشندگي (. ليتر گزارش شدبر ميلي

هايي که رشد باکتري تعيين شد. از چاهک MICنتايج با توجه به 
و روي  يبردارنمونهمتوقف شده بود با سوآپ استريل  کامًال هاآندر 

درجه  ۳۷محيط کشت نوترينت آگار کشت داده و در دماي 
ساعت کمترين غلظتي  ۲۴پس از . گذاري شدندگرمخانه گرادسانتي

مقادير  عنوانبهها در آن رشد نکرده بودند از عصاره که باکتري
MBC ۱۶( گزارش شدند(.  

استفاده  ۲۰ نسخه SPSS افزارنرمها از داده يز آماريآنالبراي 
همچنين براي توصيف متغيرهاي تحقيق از آمار توصيفي چون ، شد

 افزارنرمکمک ها نيز با ميانگين و انحراف معيار استفاده شد. نمودار
 Microsoft Excel 2013 شدند. رسم  

  
  هايافته
هاي عدم رشد ميانگين قطر هاله يريگاندازهحاصل از  جينتا

نشان  تريليليمبر  گرميليم ۱۰۰۰تا  ۶۳هاي غلظت ريتأثحاصل از 
داراي فعاليت  اسپند و استوقدوسداد که عصاره متانولي هر دو گونه 

از بين ، کهيدرحال باشنديمها اين باکتري يبر روضد باکتريايي 
تنها عصاره استوني  يموردبررسعصاره استوني اين دو گونه گياهي 

) بر روي دو باکتري سودوموناس Peganum harmala( اسپند
آئروژينوزا و استافيلوکوکوس اورئوس تا حدودي اثر داشت. 

نشان داد که خطاي  ها در سطح يک درصدداده ليوتحلهيتجز
  ).≥ p-value ۰۱/۰برابر صفر است ( بًايتقر شدهمحاسبه

هاي سودوموناس هاي مختلف عصاره متانولي استوقدوس بر روي باکتريغلظت تأثيرهاي عدم رشد حاصل از ميانگين قطر هاله: )۱نمودار (
 متريليم برحسبآئروژينوزا و استافيلوکوکوس اورئوس 

                                                             
1 -broth microdilution 2 -Clinical and Laboratory Standards Institute. 
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 ۱۴۰۰ بهمن، ۱۱، شماره ۳۲دوره   مجله مطالعات علوم پزشکي
 

٨٦٩  

هاي سودوموناس هاي مختلف عصاره متانولي اسپند بر روي باکتريغلظت تأثيرهاي عدم رشد حاصل از ميانگين قطر هاله: )۲نمودار (
  متريليم برحسبآئروژينوزا و استافيلوکوکوس اورئوس 

 
عصاره متانولي اسپند و  ريتأث، آمدهدستبهبا توجه به نتايج 

 گرم مثبت استافيلوکوکوس اورئوس استوقدوس بر روي باکتري
 ۱نمودار بيشتر از باکتري گرم منفي سودوموناس آئروژينوزا است (

 يهاعصاره تأثير). بيشترين قطر هاله عدم رشد حاصل از ۲و نمودار 
، متانولي اسپند و استوقدوس مربوط به عصاره متانولي اسپند بود

اين عصاره بر روي  تأثيرکه قطر هاله عدم رشد حاصل از  بيترتنيابه
 ۳۳/۳۴ اندازهبه هاي گرم مثبت استافيلوکوکوس اورئوسباکتري

بيشترين قطر هاله عدم رشد بر روي  کهيدرصورتبود  متريليم
 ۶۶/۲۰به قطر هاله  گرم منفي سودوموناس آئروژينوزا باکتري

عصاره  تأثير. نتايج همچنين نشان داد که باشديمبوده  متريليم
 کهيطوربه، باشديميکسان  تقريبًااستوني اسپند بر اين دو باکتري 

- بر ميلي گرميليم ۲۵۰و  ۵۰۰، ۱۰۰۰هاي ها به غلظتاين باکتري
). ۵ي نشان دادند (جدول توجهقابلليتر عصاره حساسيت غير 

 (Lavandula angustifolia) همچنين عصاره استوني استوقدوس
 ي نداشت. نتايجتوجهقابلاثر  يموردبررسهاي نيز بر روي باکتري

 هايباکتر از يک هر عليه عصاره مختلف يهاغلظت بررسي از حاصل
 رشد از بازدارندگي اثرات ميزان عصاره غلظت افزايش با که داد نشان

ها در آماري داده ليوتحلهيتجز .ابدييم افزايش يداريمعن طوربه
بنابراين ، را برابر صفر نشان داد شدهمحاسبهخطاي ، سطح يک درصد

هاي گرم مثبت عصاره متانولي اسپند و استوقدوس بر روي باکتري
بر  هاعصارهاين  ريتأثو گرم منفي داراي اثرات ضدباکتريايي است و 

گرم  ي بيشتر از باکتريدارمعني طوربهروي باکتري گرم مثبت 
  منفي است.

  بر روي دو باکتري سودوموناس آئروژينوزا و استافيلوکوکوس اورئوس )Peganum harmala( عصاره استوني اسپند ريتأث: )۵جدول (
١٠٠٠  ٥٠٠  ٢٥٠  ١٢٥  ٦٣    

١٥/ ٣٣±٥٧/٠  ١٢/ ٦٧±٦/٠  ٥/٩±١٥/١/٠  ٧/ ٣٣±٥٧/٠  ٠  
Pseudomonas aeruginosa  

 PTCC 1074 

١٦±٥٧/٠  ١٣±٥٧/٠  ١٠/ ٦٧±٥٧/٠  ٨/ ٣٣±٥٧/٠  ٠  
Staphylococcus aureus  

 PTCC 1112  

a : متريليم برحسبعصاره استوني اسپند  ريتأثميانگين قطر هاله عدم رشد حاصل از.  
  

 نتايج حاصل از بررسي اثرات ضدميکروبي ديسک
 موردمطالعه قارچ و هايباکتر هيعل مصرفي رايج يهاکيوتيبيآنت
 عنوانبه درصد ۱۰ دي متيل سولفوکسايد از و مثبت شاهد عنوانبه

). بر اساس ۶نشان داده شده است (جدول  ۶منفي در جدول  شاهد
 عنوانبه سولفوکسايد متيل دي به آغشته ديسك آمدهدستبهنتايج 

نداشت. تمامي  هايباکتر رشد روي بر يتأثير گونههيچ منفي کنترل
 مؤثر موردمطالعه يهايباکتررايج مصرفي بر روي  کيوتيبيآنت ۱۱

 ريتأثعدم رشد حاصل از  يهاهالهبودند. با اندازي گيري قطر 
، بر روي باکتري گرم مثبت استافيلوکوکوس اورئوس هاکيوتيبيآنت

مشخص شد که عصاره متانولي اسپند و استوقدوس بيشتر از برخي 
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 و همکارانفر آ زمانیپانته  زاي انسانيهاي بيمارياثرات ضد ميکروبي عصاره متانولي و استوني اسپند و استوقدوس عليه برخي از ميکروارگانيسم
 

٨٧٠  

 يهاهاله قطر مقايسهداشتند.  تأثير يموردبررسهاي بيوتيکآنتي
اسپند و  متانولي و استوني يهاعصاره ريتأث از حاصل رشد عدم

 اثر که داد نشان آزمايش مورد يهاهيسو تمام يبر رو استوقدوس

 تمام از تريليليمبر  گرميليم ۱۰۰۰ غلظت در عصاره متانولي اسپند
بيشتر است و  شيمورد آزما يهاهيسو روي بر مؤثر يهاکيوتيبيآنت

  .باشديمبرابر  بًايتقرتنها با سيپروفلوکساسين 
  درصد ۱۰ ها و دي متيل سولفوکسايدکيوتيبيآنت ريتأثهاي عدم رشد حاصل از ميانگين قطر هاله: )۶جدول (

S. aureus 
PTCC 1112 

P. aeruginosa PTCC 1074 هاکيوتيبيآنت  

۲۴  b۲۴ Gentamycin  
۶۷/۲۲ N Clindamycin 

۳۳/۱۲ ۳۳/۱۰ Sterptomycin  
۶۷/۳۰ ۶۷/۱۸ Tetracycline  
۳۳/۳۴ ۶۷/۳۴ Ciprofloxacin  

۲۰ ۳۴ Imipeneme  
۳۳/۲۹ N Ampicilln  
۳۳/۳۳ ۳۳/۲۸ Cefepime  
۳۳/۱۲ N Chloramphenicol  
۶۷/۳۰ ۶۷/۱۱ Nalidixic acid  
۳۳/۱۲ ۱۰ Penicillin 

N  N  DMSO 

b-  متريليم برحسب هاکيوتيبيآنت ريتأثميانگين قطر هاله عدم رشد حاصل از  
N-  ريتأثعدم  
  

گيري هاي عدم رشد اندازهميانگين قطر هاله، جينتابا توجه به 
اسپند و استوقدوس داراي  شده نشان داد که تنها عصاره متانولي

و عصاره استوني اين دوگونه گياهي  باشديماثرات ضد قارچي 
ي نشان ندادند. توجهقابلفعاليت ضد قارچي  کدامهيچ يموردبررس

مختلف عصاره  يهاغلظت ريتأثميانگين قطر هاله عدم رشد حاصل از 
 استوقدوس و) Peganum harmala( اسپند متانولي

)Lavandula angustifolia (آلبيکنز کانديدا مخمري قارچ عليه 
)Candida albicans PTCC 5027(  نشان داد که هر دو عصاره

مي گرم  ۱۰۰۰غلظت  کهيطوربه. باشنديمداراي اثرات ضد قارچي 
بر  گرميليم ۵۰۰ين و غلظت مؤثرتربر ليتر عصاره متانولي اسپند 

بر  مؤثر يهاغلظتعصاره متانولي استوقدوس کم اثرترين  تريليليم
  ).۳روي قارچ کانديدا آلبيکنز بودند (نمودار 

  

) و استوقدوس Peganum harmalaمختلف عصاره متانولي اسپند ( يهاغلظت ريتأثميانگين قطر هاله عدم رشد حاصل از : )۳نمودار (
)Lavandula angustifolia عليه قارچ مخمري کانديدا آلبيکنز ()Candida albicans PTCC 5027(  
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 ۱۴۰۰ بهمن، ۱۱، شماره ۳۲دوره   مجله مطالعات علوم پزشکي
 

٨٧١  

  
  

گيري شده و هاي عدم رشد اندازهبا توجه به ميانگين قطر هاله
توان نتيجه گرفت که مي هاآماري داده ليوتحلهيتجزنتايج حاصل از 

عليه قارچ کانديدا آلبيکنز  ريتأثعصاره متانولي اسپند داراي بيشترين 
هاي عدم . نتايج همچنين نشان داد که ميانگين قطر هالهباشديم

 ۱۷آلبيکنز برابر  کانديدا بر روي قارچ ١نيستاتين ريتأثرشد حاصل از 

 ۱۰متيل سولفوکسايد آغشته به دي يهاسکيدو  باشديم متريليم
نداشت. نتايج حاصل از  ريتأثآلبيکنز  کانديدا درصد بر روي قارچ

نيستاتين در مقايسه با اثرات ضدقارچي  کيوتيبيآنتضدقارچي  ريتأث
آلبيکنز  کانديدا روي بر استوقدوس و اسپند استوني و متانولي عصاره

بر روي  )Peganum harmalaعصاره متانولي اسپند (، نشان داد که
  .)≥ p ۰۱/۰( )۷(جدول  باشديماز نيستاتين  مؤثرترآلبيکنز  کانديدا

  
 کانديدا تاتين بر روي قارچو نيس استوقدوس و اسپند استوني و متانولي عصاره ريتأثهاي عدم رشد حاصل از ميانگين قطر هاله: )۷( جدول

  آلبيکنز
  استوقدوس

)Lavandula angustifolia(  
  اسپند

)Peganum harmala(  

N
ys

ta
tin

  

  قارچ

٥٠٠  ٢٥٠  ١٢٥  ٦٣  a٥٠٠  ٢٥٠  ١٢٥  ٦٣  ١٠٠٠  a١٠٠٠  

٣٣/٣٠  ٣٣/٢٢  ٣٣/١٧  ٣٣/١٣  ٨  ٦٧/١١  ٦٧/٧  ٧  ٦  ٦  b١٧ 
Candida albicans PTCC 

5027 

 a- ليتر).گرم بر ميليميلي برحسبهاي مختلف عصاره (غلظت  
b-  متريليم برحسبعصاره  ريتأثميانگين قطر هاله عدم رشد حاصل از  
  

 غلظت حداقل به مربوط نتايج حاصل از تعيين مقادير

) نشان داد MBCغلظت کشندگي ( حداقل ) وMICمهاركنندگي (
بر  مؤثرمهاركنندگي هر دو عصاره گياهي  غلظت مقدار حداقل، که

عصاره  يمهارکنندگاثر  استثناءبهمورد آزمون  يهاهيسوروي 

بر  گرميليم ۵۰۰متانولي اسپند بر رو استافيلوکوکوس اورئوس 
غلظت  . نتايج همچنين نشان داد که حداقلباشديم تريليليم

مورد آزمون  يهاهيسوبر روي  مؤثرکشندگي هر دو عصاره گياهي 
  ).۸(جدول  باشديم تريليليمبر  گرميليم ۱۰۰۰

  
 يهايباکتر اين روي رب استوقدوس و اسپند گونه دو هر متانولي ) عصارهليترگرم بر ميليميلي برحسب( MBCو  MICمقدار : )۸(جدول 

  و قارچ کانديدا آلبيکنز اورئوس استافيلوکوکوس و آئروژينوزا سودوموناس
Lavandula angustifolia Peganum harmala  

MBC MIC MBC MIC  

1000 500 1000 500 
P. aeruginosa 

PTCC 1074 

1000 500 1000 250 
S. aureus 

PTCC 1112 

1000 1000 1000 250 
Candida albicans 

PTCC 5027 

  
  

  يريگجهينتبحث و 
طبيعي منبع مهمي از داروهاي جديد و ترکيبات  ترکيبات

ترکيبات طبيعي  ازجمله گياهان داروئي .)۱۸(باشند مي مؤثردارويي 

                                                             
1 -Nystatin 

در طب سنتي و مصارف صنعتي و خوراكي كاربردهاي هستند که 
 هاآنامروزه توجه خاصي به اين گياهان و مشتقات . گسترده دارند

 يهايماريبدرماني در  يهامکملدرماني و  يهااستفاده منظوربه
گياهان دارويي موادي با فعاليت  شدهمشخصزيرا  مختلف شده است
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 و همکارانفر آ زمانیپانته  زاي انسانيهاي بيمارياثرات ضد ميکروبي عصاره متانولي و استوني اسپند و استوقدوس عليه برخي از ميکروارگانيسم
 

٨٧٢  

جايگزين مناسبي براي  تواننديمو  کننديمضد ميكربي توليد 
  .)۱۹)باشند هاکيوتيبيآنت

در اين پژوهش اثرات ضد ميکروبي دو گونه گياهي اسپند و 
سودوموناس ، اورئوسهاي استافيلوکوکوس استوقدوس عليه پاتوژن

قرار گرفتند.  يموردبررسآئروژينوزا و قارچ مخمري کانديدا آلبيکنز 
هاي متانولي و استوني اسپند و عصاره ريتأثنتايج حاصل از 

تنها عصاره  يموردبررساستوقدوس نشان داد که از بين دو حالل 
توانند فعاليت ضدميکروبي نشان متانولي اين دو گونه گياهي مي

که متانول بهترين حالل براي استخراج  رسديمبنابراين به نظر  دهند
باشد. صفري و هاي ثانويه ضدميکروبي از اين گياهان ميمتابوليت
نيز در مطالعات خود  ۲۰۱۲و همکاران  ١ساکتيول ۲۰۱۵همکاران 

هاي که متانول بهترين حالل براي استخراج متابوليت نشان دادند
هاي متانولي از بين عصاره ).۲۰و  ۱۶باشد (ثانويه ضدميکروبي از مي

متانولي اسپند فعاليت  عصاره يموردبررسدو گونه گياهي 
داري از خود نشان داد. همچنين ضدباکتريايي و ضدقارچي معني

ي نيز از خود دارمعنيعصاره متانولي استوقدوس اثرات ضدباکتريايي 
 توجهقابلو  دارمعني گونهنيااثرات ضدقارچي  کهيدرحالنشان داد 

فاقد  و استوقدوس استوني هر دو گونه گياهي اسپند يهاعصارهنبود. 
ج حاصل از اثرات ضدباکتريايي يداري بود. نتااثر ضدميکروبي معني

عصاره متانولي هر دو گونه گياهي نشان داد که در مورد هر دو گونه 
گرم مثبت  اثر عصاره بر روي باکتري يموردبررسگياهي 

گرم منفي سودوموناس  استافيلوکوکوس اورئوس بيشتر از باکتري
هاي آئروژينوزا است. تحقيقات زيادي نشان دادند که اثرات عصاره

 يهايباکترگرم مثبت بيشتر از  يهايباکتربر روي  آمدهدستبه
يک توضيح احتمالي براي حساسيت  ).۲۱و  ۱۵( گرم منفي است

مربوط به  احتماًالگرم مثبت نسبت به گرم منفي  يهايباکتربيشتر 
. باشديماختالف در ساختار ديواره سلولي و اجزاي غشاي سلولي 

گرم مثبت داراي يک اليه پپتيدوگليکان هستند که يک  يهايباکتر
گرم منفي  يهايباکتر کهحاليدر باشديم مؤثرمانع نفوذپذيري غير 

 براي مانع يک هستند که يپالژمداراي غشاي خارجي و فضاي پري 
ضدباکتريايي  ترکيبات و هاکيوتيبيآنت از متعددي يهامولکول نفوذ

  .)۲۲(باشديم
بيشترين قطر هاله عدم رشد حاصل  آمدهدستبهبر اساس نتايج 

متانولي اسپند و استوقدوس مربوط به عصاره  يهاعصاره تأثيراز 
که قطر هاله عدم رشد حاصل از  بيترتنيابه، متانولي اسپند بود

هاي گرم مثبت استافيلوکوکوس اين عصاره بر روي باکتري تأثير
بيشترين قطر هاله  کهيدرصورتبود  متريليم ۳۳/۳۴ اندازهبه اورئوس

به قطر  گرم منفي سودوموناس آئروژينوزا عدم رشد بر روي باکتري

                                                             
1 Sakthivel 

داراب پور و همکاران نيز در سال . باشديمبوده  متريليم ۶۶/۲۰هاله 
در مطالعه به بررسي اثرات ضدباکتريايي عصاره اسپند عليه  ۲۰۱۱

و دريافتند که عصاره  پرداختند کيوتيبيآنتچند باکتري مقاوم به 
ي عليه توجهقابلمتانولي اسپند داراي اثرات ضدباکتريايي 

گياه اسپند  . دانه)۲۳( باشديمگرم مثبت و گرم منفي  يهايباکتر
هارمين و ، ي چون آلکالوئيدهاي هارمالينمؤثرترکيبات  باوجود

يک گياه با خواص درماني از قديم تاکنون  عنوانبههارمالول 
از اين گياه  شدهاستخراجقرار گرفته است. ترکيبات  موردتوجه

. در تحقيقات مشابه اي انددادهخواص درماني مختلفي را نشان 
که عصاره گياه اسپند داراي آلکالوئيدهاي مختلفي  شدهمشخص

نناه در سال ). ۲۵و  ۲۴(که داراي اثرات ضدميکروبي است  باشديم
به بررسي اثرات ضدباکتريايي و ضدقارچي  يامطالعهدر  ۲۰۱۰

کاربولين گياه اسپند پرداخت و دريافت که هارمان -آلکالوئيدهاي بتا
. )۲۵)باشديماليت ضدباکتريايي موجود در اسپند داراي بيشترين فع

تا حدود زيادي به  توانديماثرات ضدميکروبي اسپند را  رونيازا
نتايج حاصل از بررسي  ترکيبات آلکالوئيدي موجود در آن نسبت داد.

نشان داد که اين  خواص ضدباکتريايي عصاره متانولي استوقدوس
 يهايباکتري بر روي توجهقابلعصاره داراي اثرات ضدباکتريايي 

بيشترين اثر را بر روي  کهيطوربه، باشديمگرم مثبت و گرم منفي 
) داشت که قطر PTCC 1112باکتري استافيلوکوکوس اورئوس (

بود. احمدي اسبچين و همکاران  متريليم ۲۳هاله مهاري اطراف آن 
نشان دادند که عصاره استوقدوس داراي اثرات  ۲۰۱۲نيز در سال 

ي اثرات ضدباکتريايي اين گياه عليه طوربه باشديمضدباکتريايي 
گرم منفي  يهايباکترگرم مثبت بيشتر از  يهايباکتر

 ازجملهصورت گرفته فالوونوئيدها  يهايبررسطبق .. )۲۶)باشديم
ترکيباتي که وجود آن به فراواني در گياه استوقدوس توسط محققين 

 يهاسلولاين ترکيبات در تمام . )۲۷)به اثبات رسيده است
 ياگسترده طوربهدر تمام گياهان وجود دارند و  رونيازافتوسنتزي و 

مطالعات فراواني  .)۲۸)موجودندگل و برگ گياهان ، ساقه، در ميوه
نشان داده که ترکيبات فالونوئيدي موجود در عصاره برگ گياهان 

 زايماريب يهايباکتردارويي داراي خاصيت ضدباکتريايي عليه 
) نشان داده ۲۰۱۸). براي مثال ميتاني و همکاران (۳۰، ۲۹( باشديم

که ترکيبات فنولي و فالوونوئيدهاي موجود در عصاره زردآلوي چيني 
، سيتروباکتر فرئوندي يهايباکتر هيعلداراي اثرات ضدباکتريايي 

کلبسيال ، اشرشيا کلي، انتروباکتر کالسه، انتروباکتر آئروژنز
. )۳۱)باشديمپروتئوس ميرابليس و سالمونال انتريکا ، اوکسيتوکا

به  توانديمفعاليت ضدباکتريايي استوقدوس  رسديمبه نظر  رونيازا
 دليل وجود ترکيبات فالونوئيدي موجود در اين گياهان باشد.
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٨٧٣  

همچنين بر اساس نتايج اين مطالعه رابطه مستقيمي بين افزايش 
اين ، اثرات بازدارندگي از رشد آن وجود داردغلظت عصاره و ميزان 

) و همچنين ۲۰۱۹صفري و احمدي اسبچين ( يهاافتهينتايج با 
 يهاغلظت) مطابقت دارد که افزايش ۲۰۱۵زندي و همکاران (

 مختلف عصاره منجر به افزايش فعاليت ضدباکتريايي و افزايش قطر
  ).۳۲، ۲۱( شوديمهاله عدم رشد 

و  هاي گرم مثبتبر روي باکتري کيوتيبيآنتنوع  ۱۶ ريتأثبا 
ه بيوتيک عليين آنتيمؤثرتر، مشخص شد که يموردبررسگرم منفي 

کلين و ايمي پنم و تتراساي، سفپيم، سيپروفلوکساسين هايباکتراين 
و  نيليسيپنها عليه اين باکتري کيوتيبيآنتترين کم اثر

اران و همک مطالعات مندزکه اين نتايج با نتايج ، کلرامفنيکل بود
ه ) در چين در ايالت متحد۲۰۰۲و وانگ ( چن و ) در برزيل۲۰۰۵(

  ).۳۴، ۳۳( همخواني دارد
متانولي اسپند و استوقدوس  عصارهدر بررسي خواص ضدقارچي 

عصاره متانولي ، عليه قارچ مخمري کانديدا آلبيکنز مشخص شد که
کانديدا آلبيکنز  اسپند بيشترين اثر ضدقارچي را بر روي قارچ

اين عصاره با  ريتأثبيشترين  کهيطوربه، داشته است يموردبررس
بود. کمترين اثر را عصاره متانولي  ۳۳/۳۰قطر هاله مهاري 

کمترين اثر ضدقارچي عليه قارچ مخمري کانديدا  استوقدوس
 ۲۰۱۱ نائيني و همکاران يهاافتهياين نتايج با آلبيکنز را نشان داد. 

در اين تحقيق مشخص گرديد که حساسيت .. )۳۵(ارد مطابقت د
، باشدبه عصاره متانولي بيشتر از عصاره استوني مي يموردبررس قارچ

توان نتيجه گرفت که متانول بهترين حالل براي بنابراين مي
. باشديماستخراج ترکيبات ضدقارچي از گياهان اسپند و استوقدوس 

نشان داد که اثر عصاره متانولي  همچنين نتايج حاصل از اين مطالعه
نيستاتين  کيوتيبيآنتاسپند عليه کانديدا آلبيکنز در مقايسه با 

استفاده از داروهاي  يهاتيمحدودبا توجه به  رونيازا، بيشتر است

 يهاگونهبر  مؤثرکم داروهاي ضدقارچي  تعدادشيميايي همچون 
بدن انسان و کاهش  يهاسلولبراي  هاآنسمي بودن ، کانديدا

عصاره متانولي ، کانديدا به اين داروها يهاگونهحساسيت يکسري از 
  .دهديمگياه اسپند اثرات بهتري را نشان 

  
 يريگجهينت

 مسائل سمت به جديد هايپژوهش رويکرد، اخير هايدر سال
طبيعي در صنعت داروسازي  يهافرآوردهو استفاده از  يطيمحستيز
طبيعي منبع مهمي از داروهاي  يهافرآورده. است پزشکي بوده و

. بروز اثرات ناخواسته و سمي باشندمي مؤثرجديد و ترکيبات دارويي 
 يکيوتيبيآنتشيوع مقاومت ، ييمواد غذادارويي در  يهاماندهيباق

 يهاقارچناشي از  يهاعفونتهاي رايج و همچنين در پاتوژن
اخير توجه  يهادههنظير مخمر کانديدا آلبيکنز در  يطلبفرصت

با  پژوهشگران را به استفاده از گياهان دارويي معطوف کرده است.
اسپند و متانولي  يعصارهتوجه به تحقيق حاضر مشخص شد که 

اي عليه  توجهقابلداراي اثر ضدباکتريايي و ضدقارچي  استوقدوس
، باشديمکانديدا آلبيکنز  يزايماريبو قارچ  زايماريبهاي باكتري

يك فرآورده گياهي طبيعي جهت  عنوانبه توانديملذا اين عصاره 
بنابراين  .رديقرار گ مدنظرباکتريايي و قارچي  يهاعفونتکنترل 

يك تركيب ضدميكروبي در  عنوانبهاستفاده از اسپند و استوقدوس 
شرايط آزمايشگاهي مستلزم تحقيقات بيشتري در زمينه مكانيسم 

و مطالعات  هاسميکروارگانيم يبر رواين گياهان  مؤثرعمل مواد 
مطالعات  گونهنياكه انجام  رسديمبه نظر . باشديمفارماكولوژيكي 

ضروري بوده و اين مواد را بتوان پس از انجام مطالعات  هاآن يبر رو
ي عفوني و حفظ سالمتي انسان هابيماريتكميلي در كنترل برخي 

 .مورداستفاده قرار داد يخوببه
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Abstract 
Background & Aims: Emergence of antibiotic resistance has been led to consideration and efforts to 
achieve new drug combinations. Antimicrobial compounds derived from plants, eliminated bacteria by 
mechanisms different from antibiotics. The aim of this study was to evaluate the antimicrobial effects 
of methanolic and acetonic extracts of Peganum harmala and Lavandula angustifolia against some of 
human pathogenic microorganisms. 
Materials & Methods: The microorganisms used in this study were prepared from Persian Type Culture 
Collection, Iran. Soxhlet extraction method was used for extraction. Disk diffusion method was used to 
study the antimicrobial effect, and broth microdilution method was used to determine the Minimum 
Inhibitory Concentration (MIC) as well as Minimum Bactericidal Concentration (MBC) in the 
extraction. 
Results: The results showed that methanolic extracts of both P. harmala and L. angustifolia had 
antibacterial effect, while between acetonic extracts, only acetonic extract of P. harmala had 
antibacterial activity. The highest antibacterial effect was related to methanolic extract of P. harmala, 
as inhibition zone diameter of this extract against Gram positive S. aureus was 34.33 millimeters. The 
results showed that both methanolic extracts had antifungal activity also. Minimum bactericidal 
concentration for bacteria and fungi was 1000 mg/ml. 
Conclusion: According to the results of this study, methanolic extract of both P. harmala and L. 
angustifolia had significant antibacterial and antifungal activity against pathogenic bacteria as well as 
fungi C. albicans, Therefore, these extracts can be considered as natural herbal products for managing 
bacterial and fungal infections. 
Keywords: Antimicrobial, P. harmala, L. angustifolia, Disk Diffusion, Broth Microdilution 
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