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مقاله پژوهشي 

دا و يکانديهاگونهيبر روPeganum harmala اه اسپند يدانه گيعصاره الکليزان مهارکنندگيميبررس
يشگاهيط آزمايلوس در شرايآسپرژ

٤رپوحسينيليل،٣يميترا شربت خور، دکتر٢شعاريمحسن گرام،١کامبيز ديبادکتر 

01/07/88، تاریخ پذیرش 24/10/87تاریخ دریافت

چكيده
د مورد استفاده قرار گرفته است، يو جدياه اسپند که در موارد سنتيگيو ضدانگليت ضدباکتريفعاليبا رجوع به مطالعات گذشته بر رو:نه و هدفيزمش يپ

يسـپند بـر رو  اه ايـ گيالکلـ رشد عصـاره  يزان مهارکنندگين حداقل ميين مطالعه تعيهدف ا.گردديجاب ميآن اياثر ضدقارچيضرورت مطالعه جامع بر رو

. باشديميشگاهيط آزمايزا در شرايماريلوس بيآسپرژيهادا و کپکيجنس کانديمخمرها

سه ير حداقل غلظت مهار کننده در مقايمقاد. بودندينيباليهاشده از نمونهيلوس جداسازيدا و آسپرژيکانديهامطالعه شامل گونهيهانمونه:کارمواد و روش

يبـر رو يعصاره مجاور شده تسـت قبلـ  يهااز لولهين حداقل غلظت کشنده عصاره حجم کوچکييتعيبرا.دشن ييتع۵/۰ق شده يند رقبا استاندارد مک فارل

.دين گردييط کشت بدون رشد قارچ تعين محيمقدار حداقل غلظت کشنده عصاره با مشاهده اول. ح شديتلقدزصد۴کشت جامد سابورود گلوکز آگار يهاطيمح

دا يـ کانديهـا گونهيرشد بر روين اثر مهار کنندگيشتريما بيهاافتهيبر اساس . ص داده شديتشخدايکانديهاگونهيعصاره بر رويمهار کننده گ:اهافتهي

دا يدا گالبراتا و بر کانديکاندين اثر کشنده عصاره بر روين راستا باالتريدر هم. ن شدييکانس تعيدا آلبين آن برگونه کانديتردا گالبراتا و کميکاندس ويکاليتروپ

. مين کنييلوس را تعيآسپرژيهاگونهيبر رويابيا کشنده قابل رديک اثر مهارکننده و يم يما نتوانست. ديکانس مشاهده گرديآلب

.دهديمدا نشان يکانديمخمرهايبر رويريت مهار کننده و کشنده قابل اندازه گياسپند فعاليهادانهيعصاره الکلما يهاافتهيبر اساس :يريگجهينتبحث و 

يدا، مهارکنندگياه اسپند، کانديگ:هاد واژهيکل

١٣٨٨زمستان ،٢٧١-٢٧٧، صچهارممجله پزشكي اروميه، دوره بيستم، شماره

٠٤٤١-٢٧٧٠٩٦٩:تلفن،دانشکده پزشکي، وپرديس نازل،اروميه:آدرس مكاتبه

Email: kadiba@umsu.ac.ir

)نويسنده مسئول(دانشگاه علوم پزشکي اروميهاستاديار قارچ شناسي پزشکي، دانشکده پزشکي،١
دانشگاه علوم پزشکي تهرانقارچ شناسي پزشکي، دانشکده بهداشت،مربي گروه انگل شناسي و٢
انشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي گرگاناستاديار انگل شناسي، د٣
قارچ شناسي پزشکي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، گروه انگل شناسي وارشدکارشناس٤

مقدمه 
منـاطق خشـک   ييک گيـاه بـوم  ) پندگياه اس(پگانوم هارماال 

يالبتـه ايـن گيـاه از آسـيا    . باشديمتا شمال هند يمديترانه شرق

در حال حاضر در اکثر نقاط دنيا از يگرفته است ولءمنشايمرکز

صورت هبيجنوبي، مکزيک و آمريکايشماليجمله آفريقا، آمريکا

يپيـد،  از کربوهيـدرات، ل ياين گيـاه غنـ  يهادانه. رويديميوحش

باشـد،  يمـ آمينـه  ي، آلکالوئيدها و اسـيدها يپروتئين، امالح معدن

اسـيد  ،اسيداستئازيک: چرب مايع دانه اسپند عبارتند ازياسيدها

ياز اسـيدها . لينولئيک، اسيد پالمتيک، اسيد لينولنيـک و غيـره  

. تـوان بـه اسـيد آراشـيدونيک اشـاره نمـود      يمـ چرب جامد گيـاه  

ــواد اســتروئيد  ــين م ــپند شــامليهمچن ــترول، :اس ــا سيتوس بت

دانه اسـپند  يهاباشد و باالخره آلکالوئيديمکرپتوژنين، النوسترول 

يدهنـد و دارا يمـ وزن خشک دانـه را تشـکيل   درصد۴که حدود 

تـوان  يمـ هستند، از اين ترکيبات يو پزشکياهميت فراوان صنعت

اه اسـپند  گي). ۱(هارمالين، هارمين، هارمالول و وازيسين را نام برد 

هند، مصر، ايران، حاشيه مديترانه و نيز ياز قديم االيام در کشورها

مردم عـوام بـه   . داشته استياسپانيا شناحته شده و مصارف داروي

ريختنـد و دود  يممختلف دانه گياه اسپند را در آتش يهامناسبت

از يکردند تـا از چشـم زخـم دشـمنان مصـون بماننـد، بسـيار       يم

ها و تقويت صورت ضماد گرم در تقويت اندامهد را باسپنپيشينيان

دانشمند ،نايابن س. اندو سياه کردن موها مورد استفاده قرار داده
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اسـپند  يـي بود کـه بـه خـواص دارو   ين کسياول،يرانيبزرگ ا

کـه  ياز اولـين مطالعـات  ييکـ .مبـذول داشـته اسـت   ياديتوجه ز

اسـپند صـورت   يهـا خـواص آلکالوئيـد  يروصورت اکادميک برهب

گياه اسپند يباشد که اثرات درمانيم) ۲(گرفت، تحقيقات لوچنکو 

مطالعات ديگر توسـط کانـگ   . نموديبررسيانگليهارا در بيماري

يترتيب خواص ضدويروسهانجام گرفته است که ب) ۴(و راشان ) ۳(

همچنين اثرات ضد . و ضد کيست هيداتيک گياه را گزارش نمودند

. گرديـد يمعرفـ )۵(ياسپند توسط المچوريآلکالوئيدهايتومور

يخواص ضـد انگلـ  ) ۷(يو رضائ) ۶(عات مسعود در ايران نيز مطال

.عصاره اسپند را اثبات نمود

گياه اسپند با توجه به اثبات يخواص ضد قارچيانديشه بررس

ياز آنجاي.ها اتخاذ گرديدها و انگلميکروبياثرات اين گياه بر رو

فرصت طلـب  يعنوان عوامل ميکروبهاخير بيهاها در دههکه قارچ

يخفيــف و شــديد در انســان و دام اهميــت شــايان يهــا-عفونــت

مـانع  يضـد قـارچ  يبـا داروهـا  يمشکالت درماناند و اخيراً-يافته

انـد، در ايـن مقولـه    ها شـده معالجه بدون ضرر اين دسته از عفونت

گياهـان مختلـف   يضرورت پـرداختن بـه خصوصـيات ضـد قـارچ     

مـواد  ا يـ اهـان  يکـه همـواره اسـتفاده از گ   گردد، چـرا يماحساس 

ماران نسبت به يان بيدر ميشتريت بيمقبولياهياستخراج شده گ

ــهيســنتتيداروهــا ــراه داردهک ب ــ،م ــب يهمچن ــان اغل ن در درم

متعدد يمعموال کاربرد داروهايو مخاطيپوستيقارچيهاعفونت

نـال  يس ولوواژيازيديـ ر کانديـ موارد نظيرخبگردد و در يمز يتجو

بعالوه مقاومت به ). ۸(ده شده استمشاهييمشکالت استعمال دارو

ــا گروهــ همچــون يپوســتيهــااز عفونــتيدرمــان در ارتبــاط ب

) ۱۰(س کــف پــا يتوزيو درمــاتوف) ۹(نـاخن  يقــارچيهــاعفونـت 

.مشاهده شده است

پگانوم هارماال چـه  يو ضد انگليبا توجه به اثرات ضد ميکروب

اضر نياز به حيو چه در مطالعات علميسنتيدرمانيهادر کاربرد

اه درحيطـه  يـ ن گيـ ايـي تر در زمينه اثـرات دارو وسيعيهايبررس

وجـود  يو کپکـ يمخمريهاميکروارگانيزميو بر رويشناسقارچ

بـر  تـر  کـم در ايران ی است کهحاضر از جمله مطالعاتيبررس. دارد

و هدف مطالعه ايـن  انجام شده استاسپند ياثرات ضد قارچيرو

اه يـ دانه گيميزان ممانعت از رشد عصاره الکلبود که تا حد ممکن

و يانسـان يهـا عامـل عفونـت  يهـا ترين مخمرمهمياسپند بر رو

لوس در يآسـپرژ يزايمـار يبيهااز گونهين تعداد محدوديهمچن

.تعيين گردديشرايط آزمايشگاه

کارمواد و روش
قـرار  ياديبنيهاو در گروه پژوهشين مطالعه از نوع تجربيا

از شـش  ينيه باليسو۱۱۱شامل يمورد بررسيهانمونه. رديگيم

مورد اسـتفاده  يش از تعداد برآورد شده آماريدا بودند بيگونه کاند

.قرار گرفتند

تهيه عصاره)الف
مقـدار  . گـرم بـود  ۱۱۰مقدار عصاره خام بدست آمده حـدود  

د و در آسـياب  شتهيه يگرم دانه اسپند تميز شده از عطار۱۰۰۰

گـرم از  ۱۰صورت پودر هوموژن درآمد، سـپس  هيا گريندر بيقبر

به مقدار يسيس۲۵۰ک بالن يدرن نموده ويپودر را به دقت توز

يسـاعت رو کيـ به مدت درصد۹۶ک يليتر الکل اتيليليم۱۰۰

زن طـول رفالکـس از هـم   در.ميرفالکـس نمـود  يکـ ياجـاق الکتر 

ــت يســيمغناط ــول حاصــل اســ  يجه ــردن محل تفاده کنواخــت ک

ـ .مکردي صـورت  هپس از عمل رفالکس بالفاصله محلول حاصله را ب

بـار بـا  و هربارسهرايصافيرولتر صاف نموده ويکاغذ فگرم با

درجــه شســت وشــو نمــوده حاصــل  ۹۶تــر الکــل يليلــيمپــنج 

مرحلـه  در.مياضافه کـرد يشست وشو را به محلول حاصل از صاف

يخارج شدن تمامشک شدن وحد ختايرا در بن ماريآخر صاف

).۱۱(م ين نموديمانده را توزير و باقيالکل تبخ

مورد مطالعهيهااسترين) ب

يهـا مطابق اهداف پـژوهش از گونـه  يمورد بررسيهااسترين

يارجـاع يبـالين يهااز نمونههاکانديدا انتخاب شدند، اين ارگانيزم

قيقـات  دانشـکده بهداشـت و انسـتيتو تح   يبه بخش قـارچ شناسـ  

يهـا گونـه . دنـد يتهران فراهم گرديدانشگاه علوم پزشکيبهداشت

کانديدا آلبيکـانس، کانديـدا دوبلينسـيس، کانديـدا     : کانديدا شامل

گالبراتا، کانديدا تروپيکاليس، کانديدا کفير و کانديدا پاراپسيلوزيس 

چند گونه از قـارچ  يمختصر بر رويک مطالعه جانبيضمن دربود 

:اســتاندارديهــاآســپرژيلوس بــا اســتفاده از گونــهرشــته پــاتوژن 

آسپرژيلوس فوميگاتوس، آسپرژيلوس فالووس و آسپرژيلوس نايجر 

کشـت  يهـا با استفاده از محيطهااين گونهيشناساي. انجام گرفت

يکـروم آگـار و کـورن ميـل آگـار و بـرا      : کانديـداها يبـرا يافتراق

ت اکستراکت آگـار  مالت اکسترکت آگار و چاپک يسهاآسپرژيلوس

خــواص هــامخمــريکــه معيــار تشخيصــيدر حــال.انجــام گرفــت

هـا باشد، در مورد آسـپرژيلوس يمو فيزيولوژيک قارچ يبيوشيمياي

.مد نظر بوديميکروسکوپياختصاصات کشت و مورفولوژ

يقارچيهاتهيه سوسپانسين) ج
يکنواخت يا همگـن بـا   يهاجهت بدست آوردن سوسپانسيون

ي، از يک معيـار کـدورت سـنج   يقارچيهاسان از غلظتنسبت يک

ن يا. استفاده گرديد۵/۰نام استاندارد مک فارلند با درجه هبيسنت

ــاو  ــاده ح ــولفوريک    يم ــيد س ــد و اس ــاريوم کلراي ــب ــديم . باش

تهيه شده با کدورت معادل استاندارد مک فارلند يهاسوسپانسيون

يسـلول و بـرا  ۱۰۵يحـاو کانديـدا تقريبـاً  يهـا گونـه يبـرا ۵/۰

).۱۲(تخمين زده شدند۱۰۳حدود هاآسپرژيلوس
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اسپنديسريال از عصاره خام الکليهاتهيه رقت) د

يمورد نظر برايفرضيهارقت: روش سريال رقت در لوله-۱

صورت زيـر  همختلف قارچ بيهادر بر گرفتن دامنه وسيع از غلظت

و ۱۲۸۰/۱،۶۴۰/۱،۳۲۰/۱،۱۶۰/۱،۸۰/۱،۴۰/۱:انتخــاب شــدند

مذکور، تعداد هفت لوله متوسط استريل يهاتهيه رقتيبرا۲۰/۱

ليتر کشت مايع سابورود بـراث تهيـه   يميليکيدر پوش دار حاو

گـرم از عصـاره غلـيظ    ۱۰با توزين ۱۰/۱سپس رقت اوليه . گرديد

از اين رقت، . ليتر آب مقطر استريل تهيه شديميل۱۰۰اسپند در 

به اولين لوله سريال هر تست اضافه گرديد، در ايـن  ليتريميليک

بــود و بــدين ترتيــب بــا انتقــال ۲۰/۱صــورت رقــت اولــين لولــه 

و دور ريخـتن  يليتـر از هـر لولـه سـريال بـه لولـه بعـد       يميليک

کاهنده مورد نظـر  ۲/۱سريال يهاليتر از لوله آخر، رقتيميليک

.فراهم گرديد

در اين روش پس از جوشـاندن  : روش رقت سريال در آگار-۲

در ارلن و استريل کردن درصد۴محيط کشت سابورود گلوکز آگار 

ليتـر  يميلـ ۱۰ميزان هآن در اتوکالو قبل از سرد کردن و انجماد ب

۱۰/۱انتقال يافته سپس از رقت يمترسانتيهشتيهابه پليت

بـه  ليتـر  يميلـ ۵/۰ليتر به پليـت اول و يميليکقبال تهيه شده 

يبـه تيتـر بعـد   يقبلـ ۲/۱و به همين ترتيب مقـادير  يپليت بعد

.اضافه شده بدين ترتيب سريال آگار ديلوشن تهيه گرديد

ي قـارچي تهيـه شـده بـا     هـا نمجاور ساختن سوسپانسـيو -۳

ي عصارههارقت

ي مختلف عصـاره  هاآسپتيك به هر لوله حاوي رقتدر شرايط

1ml۵/۰مک فارلنـد  ت استاندارد از سوسپانسيون قارچي با کدور

ي مثبت و منفي به ترتيب با افزودن هاهمچنين كنترل.افزوده شد

ساخته شدند ايـن روش بـراي   ۲/۱ميلي ليتر از عصاره با رقت يک

.بكار برده شدال در لوله يها و رقت سرمخمر

ميزان يك لوپ از سوسپانسيون اسپوري هبهالوسيآسپرژيبرا

پنجبه هر پليت در )۲۰توئيندرصد ۰۵/۰وآگاردرصد۲/۰(در

نقطه جدا از هم تلقيح شـده تنهـا در پليـت كنتـرل منفـي هـيچ       

تلقيحي صورت نگرفت و پليت حـاوي كنتـرل مثبـت فاقـد رقـت      

يهاو کشتCْ۳۰  در دماييمخمريهاسپس کشت. عصاره بود

. انکوبه شدند۷۲-۲۴مدت هبCْ۲۵در دماييآسپرژيلوس

يزان حداقل غلظت مهارکنندگيمين تعي) و

نظر ايجاد كدورت رشـد  ازهالولهساعته۲۴ون يپس انکوباس

مورد بررسي قرار گرفتند تعيين چشمي كدورت با مقايسه كدورت 

بدين ترتيب كه كدورت رشد . ديگرديمانجام استاندارد مک فارلند 

ر دشـد و يمـ در نظـر گرفتـه   اسـتاندارد  شتر از كدورت يبايستي ب

زم و اثـر موفـق مهـار    يمقابل عدم كدورت نشانه عـدم رشـد ارگـان   

.بودرشد عصارهيکنندگ

يگتعيين حداقل غلظت كشند) ز

يا حداقل غلظت مهـار كننـده يـا حـداقل     MICپس از تعيين 

ي رقـت بـه   هارقت لوله فاقد كدورت رشد يك لوپ از محتواي لوله

سـاعت  ۲۴-۷۲انتقال يافتـه پـس از   ي حاوي كشت جامدهاپليت

و محـيط كشـت حـاوي    . يا عدم رشـد بررسـي شـد   هارشد مخمر

ـ . حداقل غلظت عصاره كه فاقد رشد كلني باشـد  عنـوان حـداقل   هب

).۱۲(غلظت كشندگي تعيين گرديد 

هايافته
بررسي اثر مهاركنندگي رشد و كشـندگي عصـاره الكلـي دانـه     

نيـز  بر روي شش گونه شناسايي شده از جـنس كانديـدا و   ١اسپند

سه گونه آسپرژيلوس در مدت زمان حدود يك سال در بخش قارچ 

شناسي دانشكده بهداشت و انستيتيو تحقيقات بهداشـتي دانشـگاه   

تـا  ۱۰/۱ي هانتيجه اثردهي رقت.علوم پزشكي تهران انجام گرفت

ي مخمـري بـا كــدورت   هـا عصـاره بـر روي سوسپانسـين   ۱۲۸۰/۱

.نشان داده شده است۱ره م در جدول شماياستاندارد مك فارلند ن

شود حداقل غلظت مهار كنندگي رشد عصـاره  يمکه مشاهده چنان

كـه  ياگونـه . قرار گرفته اسـت ۱۶۰/۱تا ۴۰/۱ي هادر دامنه رقت

دا گالبراتـا  يـ کاندبيشـتر تحـت تـاثير عصـاره قـرار گرفتـه اسـت       

)(MIC=0.0625 gr/dlدا يکاندترين حساسيت گونهباشد و كميم

.تن داده اسنشا(MIC=0.25gr/dl)نسکايآلب

ي بدست آمده حداقل غلظت كشندگي هاهمچنين مطابق داده

قـرار  ۳۲۰/۱تـا  ۸۰/۱ي كانديدا در دامنه هاعصاره بر روي استرين

يهـا گرفت كه باالترين اثر كشـندگي عصـاره در رابطـه بـا گونـه     

مطرح کانديا تروپيکاليس(MFC=0.0313gr/dl) وکانديدا گالبراتا

ــت و ــت   كـــماسـ ــرين اثـــر آن در غلظـ بـــه گونـــه ۸۰/۱تـ

)(MFC=0.125gr/dl نشـان داده شـده اسـت   کانديدا آلبيکـانس

.)۱جدول(

، کانديدا آلبيکانسيهاايزوله مخمري از گونه۱۱۱طور كلي هب

کانــديا ، کانديــدا گالبراتــا، کانديــدا کفيــر، کانديـدا پاراپســيلوزيس 

ــهســيسکانديــدا دوبلينو تروپيکــاليس ــه هــااز نمون ي ارجــاعي ب

دانـه  آزمايشگاه بدست آمد كه همگـي تحـت تـاثير عصـاره الکلـي     

در تكميل مراحل اين پژوهش اثر زمان در تاثير . قرار گرفتنداسپند 

بـدين ترتيـب كـه در    .عصاره بر رشـد مـورد مطالعـه قـرار گرفـت     

ــت  ــازي رقــت Brothروش رق ــاپــس از مجــاور س ي عصــاره و ه

شـش ،سـاعت دوي هـا ي مخمري در مـدت زمـان  اهسوسپانسيون

صـورت  SGA-4%ي جامـد  هاساعت انتقال به كشت۲۴وساعت

۷۲-۲۴پـس از مـدت زمـان    هـا يگرفت و نتايج ميزان رشـد كلنـ  

1 peganum harmala
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نتيجـه اثـر زمـان دهـي مجـاورت      . ساعت مورد بررسي قرار گرفت

مشخصات و چنانچه مشاهده ۲عصاره با مخمرها در جدول شماره 

ساعت مجاورت ۲۴در رشد قارچ پس از يتغيير محسوسگردد يم

کـه  يگـردد در حـال  يمـ عصاره با سوسپانسيون مخمـري مالحظـه   

ا يـ در کـاهش  يتـر ساعته اثـر کـم  ششساعته و دوي هامجاورت

.)۲ول جد(توقف رشد داشته اند

ي مذكور عصـاره بـر روي چنـد گونـه از قـارچ      هااثردهي رقت

ک يـ نتايج متفاوتي را با توجه به تفکرقت آگارآسپرژيلوس با روش 

ــه ــاگون ــانه ــه در برداشــت چن ــر روي گون ــه ب لوس يآســپرژيهاك

عدم رشد قـارچ  صورتهنتيجه بجريلوس نايگاتوس و آسپرژيفوم

لوس يآسـپرژ در صـورتي كـه در مـورد    ). ۱شكل (د يمشخص گرد

در خصوصيات مورفولوژيـك  يصورت تغييراتهاثر عصاره بفالووس 

ميزان اسـپوزايي و قطـر كلنـي بسـته بـه رقـت       ،مل رنگكلني شا

بعالوه تغييرات مورفولوژيـك در  ) ۲شكل (عصاره قابل مشاهده بود

.دياثبات نگردهاقارچن ياخصوصيات ميكروسكوپي 

يرسمورد بريمخمريهاپگانوم هارماال به تفکيک گونهيموثر مهار کننده وکشنده عصاره الکليهارقت:)۱(جدول شماره

رقت موثر کشنده رقت موثر مهار کننده هاتعداد ايزوله ي مخمريهاگونه

۴۰/۱ ۸۰/۱ ۱۰۲ کانديدا آلبيکانس

۸۰/۱ ۱۶۰/۱ ۱۱ کانديدا پاراپسيلوزيس

۸۰/۱ ۱۶۰/۱ ۳ کانديدا کفير

۱۶۰/۱ ۳۲۰/۱ ۲ کانديدا گالبراتا

۸۰/۱ ۳۲۰/۱ ۲ کانديا تروپيکاليس

۸۰/۱ ۱۶۰/۱ ۱ نسيسکانديدا دوبلي

يمورد بررسيعصاره بر مخمرهايکشندگاثر زمان بر شدت:)۲(جدول شماره 

ييدايگونه کاند
ساعت۲۴رشد بعد از ساعت۶رشد بعد از ساعت۳رشد بعد از هاهيتعداد سو

-++۱۶کانسيدا آلبيکاند

--+۲دا گالبراتايکاند

---۱سيکاليدا تروپيکاند

---۱سيلوزيدا پاراپسيکاند

---۱ريدا کفيکاند

-++۱سينسينيدا دوبليکاند

ي آسپرژيلوس فوميگاتوس و آسپرژيلوس نايجر بترتيب هاگرم بر دسي ليتر روي گونه۳/۰غلظت اثر عصاره الكلي اسپند در):۱(شمارهشكل

.گردديمبصورت مهار و كاهش رشد مشاهده 
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گرم بر دسي ليتر روي گونه آسپرژيلوس فالووس تنها بشكل كاهش اسپوروالسيون و ۳/۰رقت صاره الكلي اسپند دراثر ع:)۲(شماره شكل

.گردديمتغيير رنگ كونيدي مالحظه 

يگيرو نتيجهبحث 
با وجود تركيبات موثري چـون آلکالوئيـدهاي   دانه گياه اسپند

ولص درماني از عنوان يك گياه با خههارمين و هارمالول ب،هارمالين

كه اين گيـاه  اينبا وجود. قديم تاكنون مورد توجه قرار گرفته است

باشـد ولـي   يمـ مناطق خشك مديترانه شرقي و شمال هند يبوم

اكنون از آسيا مركزي تا هند و مديترانه و اكثـر نقـاط   گسترش آن

جنــوبي مشــاهده يشــمالي مكزيـك و آمريكــا يافريقـا و آمريكــا 

استخراج شده از اين گياه خواص درماني مختلف تركيبات.شوديم

توان خواص ضد التهـابي مـاده پيتـولين    يماز جمله . اندنشان داده

El-saud El-Rifaiبدست آمده از دانه اسپند اشاره كرد كه توسط 

ضد تب زايي ،ضد قارچي،اثرات ضد باكترييو.مطالعه شده است

اكثر مطالعات انجـام  ). ۱۳(دو ضد انگلي عصاره اسپند را اثبات نمو

ي هـا شده بر روي خواص درماني دانه اسپند در ارتبـاط بـا عفونـت   

يي هااز اولين افرادي كه در اين زمينه گام.انگلي انجام گرفته است

اثـرات  ۱۹۷۸توان به لوچنكو اشاره كرد كه در سـال  يمبرداشتند 

.)۲(نمـود يبررسـ ياسپند را درتيلريوز گاويهاآلكالوئيديدرمان

همچنين كانگ و همكاران خواص درماني دانه اسپند را بـه ميـزان   

ي اكينوكوكوس گرانولوزوس بررسـي  هامرگ و مير پروتواسكولكس

آن را بـر روي كيسـت   يهـا و اثر موفقيت آميـز آلكالوئيـد  .نمودند

ــد ــه اســپند  ). ۳(هيــداتيك مشــاهده كردن ــف دان تركيبــات مختل

د ميكروبي هسـتند از جملـه تركيـب    خواص ضد انگلي و ضيدارا

توتال آلكالوئيدهاي اسپند كه تاثير درمـاني آن بـر روي گلـه گـاو     

، اثرات ضد باكتري و )۱۴(ي بابزيا ديده شده استهابه انگلآلوده

گـزارش شـده   )Abdolfatteh)۱۵قارچي هارمالين كه توسطضد

ده ضد التهابي تركيب پينولين بدست آمـ است و همچنين خواص

ديگر حاصـل اسـتخراج از دانـه اسـپند در     از دانه اسپند وتركيبات

.باشديمحال بررسي 

انجام invivoصورتهنه بيلعات انجام شده در اين زمااکثر مط

نيـز  invitroدر شـرايط يااز مطالعات پايـه يتعدادشده است اما

که اشاره نمودر ياختوان به مطالعه يمگردد، از جمله يممشاهده 

اسـپند و  يهـا دود حاصـل از سـوختن دانـه   يفعاليت ضد ميکروب

Staphylococcusيباکتريروگياه را بريهمچنين عصاره شيمياي

epidermidis ,  و مخمـرCryptococcus neoformans يبررسـ

ق و يـ دقيابيـ رزاinvitroکـه مطالعـات  نياه توجه ببا. )۱۵(نمود

ــدگيمشخصــ ــرات مهارکنن ــندگو ياز اث ــر  يکش ــوثره ب ــاده م م

ک بـدن  يـ ولوژيزيدهنـد و اثـر تـداخل عوامـل ف    يمزم يکروارگانيم

ــر رويم زم کــه در مطالعــات يکروارگــانيواکــنش دارو و ميزبــان ب

invivoشود لذا مطالعه حاضر يمقابل مشاهده است در آن وارد ن

ط يدر محـ يو کشـندگ يق خواص مهارکنندگيدقيابيبا هدف ارز

invitroدر مطالعه حاضر فعاليت ضد قارچي عصـاره  .ام گرفتانج

كانديدا و نيز سـه  يزاالكلي گياه اسپند بر روي شش گونه بيماري

اين مطالعه .بررسي گرديدinvitroگونه سم آسپرژيلوس در شرايط

اثر مهار كنندگي رشد عصاره الكلي اسپند را به صورت كمي نشان 

و حـداقل  (MIC) ننـدگي چنانچه حداقل غلظـت مهارك .داده است

ي مـورد  هـا بـه طـور دقيـق بـراي گونـه     (MFC) غلظت كشندگي

ن مقولـه قابـل ذکـر    يآنچه در ا. آزمايش مخمري تعيين شده است
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ک يـ دا بـه تفک يـ اثرات ضد رشـد کاند يبررسست کهانيباشد ايم

ياه اسـپند گـام  يـ بدست آمده از دانـه گ عصاره خاميبياجزاء ترک

اه يـ ن گيـ بردن به خـواص جـزء بـه جـزء ا    يپيتر به جلو برامهم

و ييايميوشـ يه بيـ ل ضـرورت امکانـات تجز  يدلهباشد که البته بيم

ين مطالعه به آن پرداخته نشـده اسـت هرچنـد بـرا    يدر ا،ييدارو

يک هـدف بـاق  يـ عنـوان  ه ن مقاله بـ يسندگان اينويمطالعات بعد

.خواهد ماند

MICپـارامتر  مده از بررسي حاضـر آبا توجه به نتايج بدست 

ن يتـر ن و براي كانديدا گالبراتـا کـم  يشتريبراي كانديدا آلبيكانس ب

که در ييباالييشود كه با توجه به مقاومت دارويممقدار را شامل 

ت يحساسـ )۸(دا گالبراتا مشاهده شده اسـت يکانديهاهيمورد سو

ک بستر مناسـب  يپگانوم هارماال ين قارچ به عصاره الکليمطلوب ا

درمـان  يمناسب بـرا يافتن داروينه يشتر در زميقات بيتحقيبرا

خصـوص  هدا گالبراتـا بـ  يـ س بـا عامـل کاند  يازيديـ کانديهاعفونت

بـا  MICدر مطالعه ما مقدار. دينمايمجاد ياييدايت کاندينيولوواژ

ي مختلف كانديدا رقـم متغيـر را شـامل شـد ولـي      هاتوجه به گونه

بـراي  MICمقدار. تعيين گرديدgr/dlمقدار ميانگين اين پارامتر 

ــه ــاگون ــکانديه ــي ــکاند،سيلوزيدا پاراپس ــدا کفي ــکاند، ري دا ي

ــکاندو سينســينيدوبل ــاليدا تروپي ــر ۱۲۵/۰حــدودسيک ــرم ب گ

گـرم بـر   ۰۶۲۵/۰در حـدود  دا گالبراتايکاندو براي گونه ليتر دسي

.بدست آمدتر يليدس

ت يحساسـ ي آسـپرژيلوس هـا ن مطالعـه گونـه  ين در ايهمچن

کـه در مـورد   يطورهاسپند نشان دادند بيرا به عصاره الکليترکم

جر ممانعـت از  يلوس نايگاتوس و آسپرژيلوس فوميآسپرژيهاگونه

لوس يآسـپرژ يد و بـرا يـ مشـاهده گرد ۱۰/۳رشد تنهـا در رقـت   

ي بـاالي  هـا هـر چنـد در غلظـت   . ده نشـد يديفالووس مهار رشد

ژي، رشد و اسپوزايي قارچ ديـده شـده   عصاره تغييراتي در مورفولو

ن ديگـر  ادر هيچ يك از مطالعات انجام شـده توسـط محققـ   .است

عامل زمان تاثير عصاره بر رشد مورد توجه نبوده است و تاكنون به 

احتمال زياد گزارش از تاثير زمان دهي در تـاثير عصـاره بـر رشـد     

ه حاضـر  امـا در مطالعـ  . اورگانيزم قارچي مورد مطالعه نبوده اسـت 

بررسي هاعامل زمان به عنوان يك فاكتور موثر بر روي رشه مخمر

۲۴ساعت و شش،ساعتدوي هاشده است كه در اين رابطه زمان

بررسي شده كـه مطـابق   هاساعت در تاثير عصاره بر رشد اورگانيوم

۲۴زمان موثر براي تاثير حداقل غلظـت عصـاره بـر رشـد     هانتايج

دوسـاعت و  شـش ،سـاعت ۲۴ي هـا زمانساعت بوده است و بين

.شوديمساعت از نظر ميزان گستردگي اختالف ديده 
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