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است  يکروبيضدم، دارای خواص  Teucrium polium ينام علمبا  کل پورهیا  نخودیمریمگياه 

. هدف از مطالعه ردها کاربرد داهای دور، در طب سنتي برای درمان بسياری از عفونتو از گذشته

های مختلف کاندیدا عليه گونه کل پوره عصاره متانولي گياه يضدقارچحاضر، بررسي خواص 

اعات بروجن فتاز ار کل پورهآوری و خشک نمودن گياه است. در این مطالعه تجربي، پس از جمع

 يضدقارچ گيری به روش سوکسله انجام شد. سپس فعاليت، عصاره1390در استان اصفهان در سال 

 ,Candida albicans (NCPF 3153های ایزوله چاهک و دیسک بر روی انتشار روش عصاره به

ATCC 1677) ،CBS 537 Candida krusei  وCBS 2175 Candida glabrata  .بررسي شد

ها تعيين گردید. آناليز داده کشيقل غلظت مهارکنندگي رشد و حداقل غلظت قارچادهمچنين ح

عصاره متانولي  (.P <0.001شد ) انجام و با استفاده از آناليز واریانس دوطرفه SPSS 18افزار با نرم

 اثر C. kruseiو  NCPF 3153 C. albicans یهامختلف بر گونه یهاغلظتدر  کل پورهگياه 

 C. albicans NCPFهای عليه ایزولهرشد کنندگي از گي داشت. کمترین غلظت ممانعتدنبازدار

و  5/12، 25/6، 25/6 ترتيب به C. kruseiو  ATCC 1677 C. albicans  ،C. glabrataو  3153

 56/1و  25،  5/12 ،5/12   برابر بيبه ترت، کشيليتر و کمترین غلظت قارچگرم بر ميلييليم 78/0

دارای فعاليت  کل پورهمتانولي گياه  عصارةنتایج این تحقيق،  بر اساسليتر بود. م بر ميليرگميلي

 های مختلف کاندیدا بود.يه گونهعلای مالحظهمهاری قابل

 های کلیدیواژه
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Abstract 
Germanders with the scientific name of Teucrium polium has antimicrobial properties and has long been 

used in traditional medicine to treat many infections. The aim of the present study is to investigate the 

antifungal properties of methanolic extract of Teucrium polium against different Candida species. Briefly, 

after collecting from Borujen hills in Isfahan province in 2011 and preparing isolates of Candida albicans 

(NCPF 3153, ATCC 1677), Candida cruzi (CBS 537) and Candida globrata (CBS 2175), the extraction 

process was performed by soxhlet apparatus. Then the antifungal activity of methanolic extract of 

Teucrium polium was evaluated by well and disk agar diffusion method. Minimum inhibitory 

concentration (MIC) and minimum fungicide concentration (MFC) were determined. Data analysis was 

performed using SPSS 18 software using two-way analysis of variance (P <0.001). In the well and disk 

diffusion method, all concentrations of methanolic extract of Teucrium polium had an inhibitory effect on 

Candida albicans (NCPF 3153) and Candida cruzi species. The lowest inhibitory concentration (MIC) of 

methanolic extract of Teucrium polium on Candida albicans NCPF 3153 and ATCC 1677, Candida 

glabrata, and Candida cruzi isolates were 6.25, 6.25, 12.5, and 0.78 mg/ml, respectively. The lowest 

fungicide concentration (MFC) against both Candida albicans tested was 12.5, on Candida glabrata and 

Candida cruzi were 25 and 1.56 mg/ml, respectively. According to the results, methanolic extract of 

Teucrium polium plant had significant inhibitory activity against different species of Candida. 

Key words: Teucrium polium, Candida, Antifungal effect, Methanolic extract 

 

 

  مقدمه

ی اهفونتشیوع ععلمی متعدد، میزان  یهاگزارش به باتوجه

 ی قارچی سیستمیکهاعفونتمیزان شیوع  ،قارچی در سراسر دنیا

در بیماران دارای نقص سیستم ایمنی در حال  یژه کاندیدیازیسوبه

 ,Mergoni et al. 2018, Bitew and Abebawاست )افزایش 

توان به زا در انسان میهای مهم بیماری. ازجمله قارچ(2018

 .Candida albicans، Cمل )اشهای مختلف جنس کاندیدا گونه

tropicalis ،C. glabrata ،C. krusei ،C. parapsilosis ) اشاره

های مختلفی ازجمله پنومونی، آبسه مغزی، نمود که باعث عفونت

های تناسلی ازجمله واژینیت آرتریت، اندوکاردیت، عفونت

 .Fadda et al. 2008, Gharaghani et alشوند )میکاندیدایی 

، علت حیصحو درمان  صیعدم تشخدر برخی موارد،  .(2018

های ، شروع زودهنگام درماننی؛ بنابرامرگ بیماران است اصلی

های قارچی مؤثر بهترین راه مقابله با عفونت یضدقارچدارویی 

ی هاسالدر  .(Kołaczkowska and Kołaczkowski, 2016است )

ا در برابر زریهای بیمامیزان مقاومت قارچاخیر شاهد افزایش 

هستیم که این امر به یکی از معضالت اصلی در  یضدقارچعوامل 

طرف دیگر عوارض  از شده است.یلتبدسیستم بهداشت و درمان 

 Berman andاست ) قرار گرفته موردتوجهجانبی این داروها 

Krysan, 2020) های یاستراتژ یافتن نةیدر زمتحقیقات  رونیازا؛

ند گیاهان دارویی برای درمان مؤثر عفونت انم جدید با پایه طبیعی

است. گیاهان دارویی یکی از  قرار گرفتهقارچی مورد استقبال 

 به طورین منابع دارویی سالم و اقتصادی هستند که ترمهم

شوند. این گیاهان یمهای مختلف استفاده یماریبی برای اگسترده

ها و نولیکف ا،های ثانویه از قبیل فالونوئیدهدارای متابولیت

، ترکیبات گوگردی، نشدهاشباع یهاال کتونگلیکوزیدهای فنلی، 

میکروبی گیاهان دارویی دض یتفعالو عامل  هستندها ساپونین

. یکی از (Martins et al. 2015, Seleem et al. 2017) هستند

ی گذشته مصارف دارویی دارد گیاه هازمانگیاهانی که از 

از  (Teucrium polium) کل پورهیا ی ودنخیممرعلفی  چندساله

گونه  340است، این گیاه بیش از  (Lamiaceae) خانواده نعناعیان

، کاهش چربی خون، فشارخون دارد و در طب سنتی برای کاهش

، ضد دردتشنج، ، همچنین دارای اثرات ضدشودیماستفاده 

 ,Wassel and Ahmed) است میکروبیاکسیدان، و ضدیآنت

کل باکتریایی عصاره گیاه طالعات قبلی اثرات ضدم در. (1974

 Pseudomonasهای گرم منفی مانند یباکترعلیه  پوره
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aeruginosa ،Escherichia coli  مانند گرم مثبتهای یباکترو 

 Streptococcus mutans، Staphylococcusهای دهانی یباکتر

aureus  وepidermidis. S.  است ) شدهگزارشKhalil et al. 

عصاره آبی و اتانولی این گیاه  یضدقارچین اثرات همچن. (2009

شده  یفتوصهای مختلف جنس کاندیدا و ماالسزیا علیه گونه

. هدف از مطالعه حاضر بررسی (Nadimi et al. 2013) است

های علیه گونه کل پورهعصاره متانولی گیاه  یضدقارچفعالیت 

 .استجنس کاندیدا 

 

  هاروش و مواد

از ارتفاعات بروجن در استان  کل پوره، گیاه 1390در سال 

پس  و آسیاب شد. س خشک هیسای شد. گیاه در آورجمعاصفهان 

 به مدت %80 متانوللیتر یلیم 250گرم از گیاه آسیاب شده در  25

شد. عصاره با  یریگعصارهساعت توسط دستگاه سوکسله  72

 گردید خشک گرادیسانت درجه 60 دمای در ه از روتاریادتفاس

(Behmanesh et al., 2007) . تا زمان  شدهآمادهعصاره متانولی

درجه  4ای استریل در دمای یشهشهای یبطراستفاده در 

  .گراد نگهداری شدندیسانت

 .NCPF 3153, C. albicans ATCC 1677 C یهاسپس ایزوله

albicans، CBS 537 C. krusei  وCBS 2175 C. glabrata  از

 ی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران تهیه گردید.شناسقارچگروه 

پس  به عصاره به روش انتشار چاهک: هاقارچتعیین حساسیت 

متر بر روی سطح محیط کشت یلیم 7قطر  یی بههاچاهکاز حفر 

 مخمر سوسپانسیون از تریکرولیم 20دکستروز آگار  سابارو

 صورتبه ( روی محیطml/cfu 801×5/1 یحاو سپانسیونوس)

کل گیاه متانولی  عصاره از گرم داده شد. سپس یک چمنی کشت

 غلظت 6 کرده و مخلوط( ٪10) سولفوکسید متیل دی با را پوره

 تهیه( لیتریلیم در گرمیلیم 12/3 و 25/6 ،5/12 ،25 ،50 ،100)

شده، ریخته  چاهک هر در غلظت هر از تریکرولیم 150. شد

 72-48 برای مدت گرادیسانت درجه 32 دمای در هایتپل سپس

 هاله قطر یریگاندازه با یضدقارچ فعالیت. شدند وبهکان ساعت

متیل سولفوکساید دی . شد تعیین( متریلیمبرحسب ) عدم رشد

(DMSO ٪ 10) و منفی شاهدعنوان بهبه ترتیب  فلوکونازول و 

رای هر میکروارگانیسم سه بار مایش باین آز ندشداستفاده  مثبت

 .(Rouhi et al. 2020شد )تکرار 

ز شرکت تهیه شده ا) فلوکونازولتهیه محلول دارویی  منظوربه

را در یک  زولفلوکونامیکروگرم از پودر  2048پارس دارو(  

ر ددقیقه  30دی متیل سولفوکساید حل شد و به مدت  تریلیلیم

 دمای آزمایشگاه قرار گرفت. 

 به عصااره باه روش انتشاار د:ساک:     هاقارچتعیین حساسیت 

از هر غلظت عصااره بار روی    تریکرولیم 200بدین منظور، مقدار 

هاا در  یسکد شد و متر افزودهیلیم 6های استاندارد به قطر یسکد

گراد خشاک شادند. ساپس محایط کشات      یسانتدرجه  32 یدما

از  تااریکرولیم 20جداگانااه بااا  بااه طااورسابارودکسااتروز آگااار 

 .تلقیح شادند  کاندیدامورد آزمایش مخمر  یهاگونهسوسپانسیون 

سااعت در دماای    48-72 به مادت  هاتیپلگذاری  یسکد پس از

وجاود   ،ساعت 48انکوبه شدند. پس از  گرادیسانتدرجه  27-25

بررسای   هاا یساک دیا عدم وجود هاله ممانعت از رشد در اطراف 

شااهد مثبات و از    عناوان باه زول گردید. از دیسک حاوی فلوکونا

شاهد منفی اساتفاده   عنوانبهدیسک حاوی دی متیل سولفوکساید 

 Rouhi)شد برای هر میکروارگانیسم سه بار تکرار  آزمونشد. این 

et al. 2020). 

حداقل غلظت و  (MIC) رشد حداقل غلظت بازدارندگی نتعیی

 Minimum) یبازدارندگحداقل غلظت  (:MFC) یکشقارچ

inhibitory concentration;MIC) کشی حداقل غلظت قارچ و

(Minimum fungicidal concentration; MFC عصاره متانولی )

به  قیتحقدر این  موردمطالعههای کاندیدای بر گونه کل پوره گیاه

ی برا .(Gavanji & Larki, 2017) روش ماکرودایلوشن تعیین شد

 لیترگرم در میلییلیم 93/0تا  100یی از هارقتسری  MICتعیین 

یازده لوله  شد. بدین منظور تهیه کل پورهاز عصاره متانولی گیاه 

لیتر محیط کشت استریل سابارو دکستروز براث حاوی یک میلی

(SDB) 100لیتر از عصاره با غلظت پس یک میلیآماده کرده، س 

را لیتر به لوله اول افزوده شد، محتویات لوله گرم در میلیمیلی

لیتر به لوله دوم منتقل مخلوط کرده و سپس از لوله اول، یک میلی

لیتر از لوله ر شد. سپس یک میلیگردید، این کار تا لوله دهم تکرا
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است. سپس  عصارهدهم فاقد دهم دور ریخته شد، بنابراین لوله یاز

 به طوراز سوسپانسیون هر یک از کاندیداها  تریکرولیم 20

در دمای  هالوله اضافه شد. پس از تکان دادن هالولهجداگانه به 

داری شدند. کمترین رقتی از عصاره که گراد نگهیسانتدرجه  35

 در نظر گرفته شد. MICعنوان در آن هیچ کدورتی مشاهده نشد به

ی فاقد هالولهاز محتویات  تریکرولیم MFC ،20ای تعیین بر

 (SDA)بر روی محیط کشت سابارو دکستروز آگار  کدورت

رجه د 35ساعت در دمای  48 به مدت هاتیپلکشت داده شدند و 

صاره که قارچ عشدند. سپس کمترین رقتی از  یدارنگهگراد یسانت

آزمایش  فته شد.در نظر گر MFCعنوان در آن رشد نکرده بود به

 .(Nadimi et al 2013) برای هر مخمر سه بار تکرار شد

 SPSS 18افزار با نرم آماری یلوتحلیهتجز وتحلیل آماری::هتجز

 جامان( دوطرفه ANOVA) و با استفاده از آنالیز واریانس دوطرفه

تایج ن گردید و گزارش متربرحسب میلی قطر هاله عدم رشد. شد

 .شد وتحلیلیهتجز ٪5و سطح احتمال  P <0.001 سطح با

 

  و بحث نتا:ج

 

اره باه عصا   کاند:ادا های مختلا   نتا:ج تعیین حساسیت گونه

 قطر هاله ممانعت :روش انتشار چاهک به کل پورهولی گیاه متان

 18بارای فلوکوناازول    لیترگرم بر میلیمیلی 100 در رقتاز رشد 

و  C. albicans NCPF 3153سااعت   72متار باود، پاس از    میلای 

ATCC 1677 C. albicans هااای حاااوی  اطااراف چاهااک  در

نسابت باه    C. kruseiو  C. glabrataفلوکوناازول رشاد کردناد.    

. فلوکونازول مقاومت داشتند و هاله ممانعت از رشد مشاهده نشاد 

 حاوی دی متیل سولفوکساید هالاه  هایهمچنین در اطراف چاهک

 ممانعت از رشد ایجاد نشد.

نشان داد که در  (way ANOVA-2)یانس دوطرفه آزمون آنالیز وار

بر  گرممیلی 125/3و  25/6، 5/12، 25، 50، 100های غلظت

یداهای مورد کاندقطر هاله ممانعت از رشد  برزمانیتر، اثر لیلیم

که قطر هاله ممانعت یطوربه. (P< 0.001)دار استیمعن آزمایش

بر اساس  .ساعت بود 72ساعت بیشتر از  48از رشد در مدت 

نتایج حاصل، بیشترین قطر هاله عدم رشد درروش انتشار چاهک 

 NCPF 3153 albicans هیعل تریلیلیمبر  گرمیلیم 100در غلطت 

. C  ،ATCC 1677 C. albicans ،C. glabrata  ،C. krusei  به

 (.1جدول بود ) متریلیم 31و  6/13،  3/15 ،16ترتیب 

عصاره  به کاند:داهای مختل  نتا:ج تعیین حساسیت گونه

 به روش انتشار د:سک: کل پورهمتانولی گیاه 

فعالیت ضد  کل پوره،گیاه  های متانولینتایج نشان داد که عصاره

های کاندیدای مورد آزمون داشت. قطر هاله گونه یهعلکاندیدایی 

برای  رلیتگرم بر میلیمیلی 100 در رقتممانعت از رشد 

 ATCCمتر بود. قطر هاله ممانعت از رشد یلیم 14فلوکونازول 

1677 C. albicans برای  لیترگرم بر میلیمیلی 100 در رقت

به  نسبت C. kruseiو  C. glabrataمتر بود. میلی 7فلوکونازول 

فلوکونازول مقاومت داشتند و هاله ممانعت از رشد مشاهده نشد. 

متیل سولفوکساید هاله ممانعت از  در اطراف دیسک حاوی دی

 way-2)بر اساس آزمون آنالیز واریانس دوطرفه . رشد ایجاد نشد

ANOVA)  25، 50، 100های انتشار دیسک در غلظت آزموندر ،

قطر هاله  برزمانلیتر، اثر بر میلی گرممیلی 125/3و  25/6، 5/12

ار بود دیمعنکاندیدای مورد آزمایش  هایممانعت از رشد گونه

(P< 0.001). 

بر اساس نتایج حاصل، بیشاترین قطار هالاه عادم رشاد در روش      

 NCPF هیا عل تار یلیلیمبر  گرمیلیم 100 غلظتانتشار دیسک در 

3153 C. albicans  ،ATCC 1677 C. albicans ،C. glabrata ، 

C. krusei  بااود متااریلاایم 6/10 3/10 ،3/13، 3/13بااه ترتیااب 

 (.2جدول )

های علیه گونه کل پورهعصاره متانولی گیاه  مقا:سه اثر ممانعتی

 ک و چاهک:مورد آزما:ش به روش انتشار د:س کاند:دا

 نشان داد که اثر (way ANOVA-2)آزمون آنالیز واریانس دوطرفه 

در عصاره متانولی در ( P= 0.06( )دیسک و چاهکآزمون ) نوع

 .NCPF 3153ساعت بر قطر هاله عدم رشد  72و  48مدت 

albicans C دار نبوده است اما اثر غلظت عصاره یمعن(P<0.001) 

 .استدار یمعن NCPF 3153 C. albicansبر قطر هاله عدم رشد 
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 به روش انتشار چاهک کاندیداهای علیه گونه کل پورهتانولی گیاه اثر ممانعتی عصاره م -1جدول 
Table 1. Inhibitory effect of methanolic extract of Teucrium polium against candida species by well diffusion  

 (Mean±Se) یارمعانحراف  ±متر میلی برحسبمیانگین قطر هاله ممانعت از رشد 

C. krusei 

(CBS 573) 
C. glabrata 

(CBS 2175) 
C. albicans 

 (ATCC 1677) 
C.albicans 

 (NCPF 3153) 
 مخمر

 زمان )ساعت( 48 72 48 72 48 72 48 72

00/1 ± 28 00/1 ± 31 57/0 ± 6/10 57/0 ± 6/13 57/0± 3/12 57/0± 3/15 0 ± 13 0 ± 16 100  

 

 

متانولی  عصاره

 لیتر(گرم/میلی)میلی

00/1 ± 22 00/1 ± 25 57/0 ± 3/8 57/0 ± 6/10 57/0± 3/10 57/0± 3/12 57/0 ± 6/10 57/0 ± 6/13 50 

57/0 ± 6/15 57/0 ± 6/18 57/0 ± 6/7 15/1 ± 3/9 57/0± 3/8 57/0± 3/10 57/0 ± 3/9 15/1 ± 6/9 25 

57/0 ± 3/10 57/0 ± 6/12 0 57/0 ± 3/9 57/0± 3/7 57/0± 3/9 57/0 ± 3/7 57/0 ± 6/8 5/12 

57/0 ± 3/9 57/0 ± 6/12 0 57/0 ± 3/8 57/0± 3/6 57/0± 6/8 57/0 ± 6/6 57/0 ± 6/7 25/6 

57/0 ± 3/7 57/0 ± 6/8 0 57/0 ± 3/7 0 57/0± 3/7 0 ± 6 57/0 ± 6/6 125/3 

 
 به روش انتشار دیسک کاندیداهای مختلف علیه گونه کل پورهثر ممانعتی عصاره متانولی گیاه ا -2جدول 

Table 2. Inhibitory effect of methanolic extract of Teucrium polium against candida species by disk diffusion 

 

 آزمونساعت نشان داد که اثر نوع  48عصاره متانولی در مدت 

و همچنین اثر غلظت عصاره بر  (P< 0.001))چاهک و دیسک( 

دار بوده و در یمعن ATCC 1677 C. albicansقطر هاله عدم رشد 

بر  (P= 0.1))چاهک و دیسک(  آزمونساعت اثر نوع  72مدت 

دار نبوده یمعن ATCC 1677 C. albicansدم رشد قطر هاله ع

بر قطر هاله عدم رشد  (P< 0.001)است اما اثر غلظت عصاره 

ATCC 1677 C. albicans بر اساس نتایج، در استدار یمعن .

 >P))چاهک و دیسک(  آزمونساعت اثر نوع  72و  48مدت 

 CBSو همچنین اثر غلظت عصاره بر قطر هاله عدم رشد  (0.001

2175 C.glabrata است و میانگین قطر هاله عدم رشد  داریمعن

CBS 2175 C. glabrata  با استدر چاهک بیشتر از دیسک .

داری معنی به طورکاهش غلظت عصاره قطر هاله عدم رشد 

ساعت نشان  72و  48بررسی نتایج در مدت  یافته است.کاهش

و همچنین  (P< 0.001))چاهک و دیسک(  آزمونداد که اثر نوع 

 C. kruseiCBS 573اثر غلظت عصاره بر قطر هاله عدم رشد 

 Ca. krusei CBSدار است و میانگین قطر هاله عدم رشد یمعن

، و با کاهش غلظت عصاره استدر چاهک بیشتر از دیسک  573

 یافته است.داری کاهشمعنی به طورقطر هاله عدم رشد 

 به روش ماکرودا:لوشن: MFCو  MIC یینتع

( عصااره متاانولی   MICرشاد ) از  یکنندگممانعتمترین غلظت ک

 .ATCC 1677 C و NCPF 3153هاای  بار ایزولاه   کل پاوره گیاه 

albicans 25/6 کشای  لیتر و کمترین غلظت قارچگرم بر میلییلیم

 (Mean±Se) یارمعانحراف  ±متر میلی برحسبمیانگین قطر هاله ممانعت از رشد 

C. krusei 

(CBS 573) 
C. glabrata 
 (CBS 2175) 

Candida albicans 
 (ATCC 1677) 

Candida albicans 
 (NCPF 3153) 

 مخمر

 زمان )ساعت( 48 72 48 72 48 72 48 72

57/0± 3/8 00/1 ± 6/10 57/0 ± 3/8 57/0 ± 3/10 57/0± 6/10 15/1 ± 3/13 57/0 ± 6/10 15/1 ± 3/13 100  

 

 

متانولی  عصاره

 لیتر(گرم/میلی)میلی

57/0± 3/7 00/1 ± 6/9 57/0 ± 3/6 57/0 ± 3/9 0 ± 10 57/0± 12 57/0 ± 6/9 57/0 ± 3/12 50 

57/0 ± 3/6 57/0 ± 3/8 0 57/0± 6/7 57/0± 6/8 57/0± 11 57/0 ± 6/8 57/0 ± 6/10 25 

0 ± 6 57/0 ± 3/7 0 57/0 ± 3/6 57/0± 6/7 57/0± 6/9 57/0 ± 6/7 57/0 ± 3/9 5/12 

0 ± 6 57/0 ± 6/6 0 0 57/0± 3/6 0 ± 0/8 57/0 ± 6/6 57/0 ± 6/7 25/6 

0 ± 6 57/0 ± 3/6 0 0 0 0 ± 3/6 57/0 ± 3/6 57/0 ± 3/6 125/3 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

58
85

07
3.

14
00

.1
0.

2.
17

.9
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 g
eb

sj
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                               5 / 9

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25885073.1400.10.2.17.9
http://gebsj.ir/article-1-399-fa.html


 و همکاران ندیمی  ....گیاه متانولی عصاره ضدقارچی اثر ارزیابی

 

 1400 پایيز و زمستان  /2شماره  /همددوره  /و ایمنی زیستیژنتيک مهندسی  271

 

(MFC علیه هر دو گونه )Candida albicans 5/12 مورد آزمایش 

از رشاد   یکنندگممانعتت ظلیتر بود. کمترین غلگرم بر میلیمیلی

گارم بار   میلای  CBS 2175 C. glabrata ،5/12عصااره بار گوناه    

لیتار  گرم بر میلای میلی 25کشی آن لیتر و کمترین غلظت قارچمیلی

و کمتارین غلظات    از رشاد  یکننادگ ممانعتبود. کمترین غلظت 

و  78/0، به ترتیب C. krusei CBS 573کشی عصاره بر گونه قارچ

از  یکننادگ ممانعتلیتر بود. کمترین غلظت گرم بر میلییمیل 56/1

 .ATCC 1677 C و NCPF 3153رشااد فلوکونااازول علیااه   

albicans لیتار و کمتارین   گرم بر میلای میلی 25و  12/3 یببه ترت

 .ATCC 1677 C و NCPF 3153کشای آن علیاه   غلظات قاارچ  

albicans جادول  ) دبولیتر گرم بر میلیمیلی 50و  25/6 یببه ترت

3.) 

 

 (mg/ml) موردمطالعه کاندیداهای مختلف علیه گونه کل پورهعصاره متانولی گیاه  MFCو  MICمیزان  -3جدول 
Table3. MIC and MFC methanolic extract of Teucrium polium against candida species studied (mg/ml) 

  کل پوره عصاره متانولی فلوکونازول

کمترین غلظت  یسرمورد برایزوله 

 (MFC) کشیقارچ

کمترین غلظت 

 (MIC) یکنندگممانعت

 کشیکمترین غلظت قارچ

(MFC) 

 یکنندگممانعتکمترین غلظت 

(MIC) 

25/6 12/3 5/12 25/6 C. albicans 
 NCPF 3153 

50 25 5/12 25/6 C. albicans 
ATCC 1677 

 C. krusei 78/0 56/1 مقاوم مقاوم

CBS 573 
 C. glabrata 5/12 25 مقاوم مقاوم

CBS 2175 

 

آزول هاا در   ی اخیر، مقاومت دارویی ناشای از مصارف  هاسالدر 

کاه  یطاور باه قارار گرفتاه اسات.     موردتوجهدرمان کاندیدیازیس 

هاای مقااوم باه آزول در    یزولاه ایی مبنای بار پیادایش    هاا گزارش

 ؛ لاذا رداوجود د اندبودهبیمارانی که به مدت طوالنی تحت درمان 

بار   یضادقارچ ی طبیعای کاه دارای فعالیات    هاا فارآورده بررسی 

رساد. همچناین   یما های کاندیدا هساتند، ضاروری باه نظار     گونه

 قارار گرفتاه   یمورد بررسمنابع مختلف گیاهی  یضدقارچفعالیت 

 ،باا اثارات جاانبی و هزیناه کمتار      به طور معمولاین منابع  است،

یروسی ماؤثری را نشاان   وضدو  یضدقارچ، ییایضدباکترفعالیت 

. (Marquez and Quave, 2020, Stević et al. 2014دهناد ) یما 

دهند که ترکیباات گیااهی در تهیاه بسایاری از     یممطالعات نشان 

های دستگاه گاوارش،  داروهای مدرن امروزی برای درمان عفونت

های قند و چربی خون و همچناین در  یماریبهای ادراری، عفونت

 .Ayaz et al)گیرناد  یما قارار   مورداساتفاده تی سا هاای پو یماریب

2019, Hassan, 2017). 

کال  نخاودی ) یممار ازجمله گیاهان دارای خاوا  درماانی، گیااه    

است که در طب سانتی در منااطق غارب و جناوب ایاران      ( پوره

درماان اخاتالالت گوارشای اساتفاده      منظاور باه تب بر و  عنوانبه

ن تحقیاق، ارزیاابی اثار    یا از ا هادف  .(Venditti, 2017شاود ) یم

 C. albicans NCPFبر رشد  کل پورهگیاه متانولی  عصارهمهاری 

3153 ،C. albicans ATCC 1677 ،CBS 2175 C. glabrata ،C. 

kruseiCBS 573 اسااس نتاایج    بار  شرایط آزمایشاگاهی باود.   در

فعالیات ضاد    کال پاوره  حاصل، عصاره متانولی ساقه و برگ گیاه 

مورد بررسای در ایان    کاندیدای های مختلفنهویه گعلکاندیدایی 

را نشان دادناد. بیشاترین قطار هالاه ممانعات از رشاد در        قیتحق

گرم بار  میلی 100در رقت  C. kruseiعصاره متانولی گیاه در برابر 

 C.glabrataمتاار بااود از طرفاای میلاای 31لیتاار بااه ترتیااب میلاای

نشان داد.  هرکل پوحساسیت کمتری نسبت به عصاره متانولی گیاه 

 C. albicans NCPF 3153 ،C. albicans بارای  MIC کهیطوربه

ATCC 1677 ،C. glabrata ،C. krusei  25/6، 25/6ترتیاب   باه ،

 لیتر بود.گرم بر میلیمیلی 78/0و  5/12

Rula  فعالیت ضاد کاندیادایی عصااره     2011و همکاران در سال

 C. krusei و C. albicans ،C. glabrataگیاه را علیاه   19متانولی 
را  C. glabrataین و تااارحسااااسرا  C. albicansبررسااای و 
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هاای مختلاف گیااهی گازارش     ین گونه در برابار عصااره  ترمقاوم

ی هاا تفاوت هاارهصعکردند. در این تحقیق علت تنوع در فعالیت 

و یاا باه    هاا آن، مکانیسام ماواد فعاال    هاا آنساختاری و شیمیایی 

 Darwish and) گازارش شاد   هاا آنتفاوت در محال جداساازی   

Aburjai, 2011). Shahidi Bonjar   ضاد   تفعالیا  2004در ساال

خانواده گیاهاان دارویای    98گونه از  221باکتریایی و ضد قارچی 

فعالیات ضاد    یبررسا  ماورد گیااه   81. دادند قراری بررس موردرا 

 20هاا در  یکروارگانیسممباکتری و یا ضد قارچی در برابر یکی از 

پاوره فعاالیتی را در    لیتر نشان دادند اما گیااه کال  گرم بر میلیمیلی

 .Shahidi Bonjar et alناداد ) هاای نشاان   و قارچ اهیباکتربرابر 

فعالیات ضاد میکروبای     2009در سال  Khalil. در مطالعه (2004

 .Sپاوره بار    های اتانولی گیاهان دارویی ازجمله گیااه کال  عصاره

aureus ،P. aeruginosa  وC. albicans   را بررسی نمود، در ایان

فعالیات   P. aeruginosaو  S. aureusپاوره علیاه    بررسی گیاه کل

فعاالیتی را نشاان    C. albicansضد میکروبی داشت ولی در برابار  

اثار   2003در ساال   Gulcinدر مطالعه  .(Khalil et al. 2009) نداد

در برابار   پاوره  ضد میکروبی عصاره کلروفرمی و استونی گیاه کل

ی قرار گرفات و  موردبررسیازده سویه باکتری و چهار سویه قارچ 

 .E جزبهها یسمارگانهر دو عصاره در مهار رشد  هکمشخص شد 

coli     مؤثر هستند و فعالیت ضد باکتریاایی قاوی علیاهS. aureus 

های دارند. فعالیت ضد قارچی عصاره کلروفرمی و استونی عصاره

 .Gülçin et alباود )  هاا آنکمتر از فعالیت ضاد بااکتری    این گیاه

حاضاار  مطالعااه اباا. نتااایج حاصاال از مطالعااات مااذکور  (2003

تفااوت در   تواند به دلیلیمین اختالف در نتایج ا همخوانی ندارد.

آوری و واریتاه گیااه، تفااوت    آوری گیااه، زماان جماع   محل جمع

ی عصاره گیری، تفاوت هاروشی شامل بررس مورددرروش های 

و یا تفاوت در شرایط محیطای   های گیاهدر کیفیت یا ترکیب گونه

، 2010در سااال  .(Hashem, 2011) باشااد و تغییاارات ژنتیکاای 

Tarawnehپوره عصاره متانولی چهار گیاه دارویی ازجمله گیاه کل 
اکسایدان  یآنتا را منبع بالقوه اقتصادی از ترکیبات ضد میکروبی و 

طبیعی مانند پلی فنول ها، فالونوئیدها معرفی کرد. در این مطالعاه  

بااه عااواملی ماننااد  هااا رایکروارگانیسااممیر باار تاا ثدر  هاااتفاااوت

، مرحله چرخه ترکیب خاک، انادام گیااه و سان رویشای     وهواآب

. بررساای (Tarawneh et al. 2010شااد )گیاااه وابسااته توصاایف 

و  کاندیادا آلبیکانس  بار   پاوره  کال  های آبی و اتانولی گیاهعصاره

هاای  ی، بار گوناه  بررسا  ماورد هاای  نشان داد که عصارهماالسزیا 

ند اما حاداقل غلظات مهارکننادگی رشاد     راثر مهاری نداماالسزیا 

 ATCC 1677 C. albicansو  NCPF 3153علیاه هار دو ایزولاه    

کشای هار دو   لیتر و حداقل غلظات قاارچ  گرم بر میلیمیلی 4برابر 

. در (Nadimi et al. 2013) اسات لیتار  گارم بار میلای   میلی 8برابر 

له ومطالعه حاضر، حداقل غلظت مهارکنندگی رشد علیه هر دو ایز

C. albicans 25/6 لیتاار و حااداقل غلظاات گاارم باار میلاایمیلاای

مطالعاه   در لیتر باود. گرم بر میلییلیم 5/12کشی هر دو برابر قارچ

 .C. albicans ،Cهاای  علیاه گوناه   پاوره  بنیاادپور نیاز گیااه کال    

glabrata و C. krusei 180کاه در غلظات   یطوربهبود،  اثربخش 

شاد  متر گزارش میلی 13عدم رشد  میکروگرم بر دیسک قطر هاله

(Bonyadpour et al. 2009) در مطالعه .Alreshidi  2020در سال ،

MIC   علیاه   پاوره  عصاره متانولی گیااه کالC. albicans ATCC 

 25و  5/12بااه ترتیااب   C. albicans، و ایزولااه بااالینی  10231

دایی یکاندضد براثراین مطالعه عالوه  در لیتر بود،گرم بر میلیمیلی

و  niger Aspergillusباار پااوره  اثاار مهاااری عصاااره گیاااه کاال 

Aspergillus fumigatus   گازارش شاد (Alreshidi et al. 2020) ؛ 

عاالوه بار    با نتایج حاصال از مطالعاه حاضار همخاوانی دارد.     که

 ,El-Din Hassan (Hassanمطالعاات  ، شاده دادهمطالعاات شار    

2017) ،Saleh (Saleh et al. 2020)  وOthman (Othman et al. 

هااای یااه قااارچلع پااوره فعالیاات ضااد قااارچی گیاااه کاال (2017

 کاندیادا، میکروساپوریوم  ، آساپرژیلوس زای مختلف مانند یماریب

اند. امید است در آینده بتوان باا بررسای   وتریکوفیتون را نشان داده

بررسی فعالیات مهااری آن    پوره، مکانیسم اثر ضد قارچی گیاه کل

هاای  هاای ناشای از عفونات   یمااری ب مبتالباه ی حیوانی هامدلدر 

ترکیباات ماؤثره موجاود در گیااه و اثباات عادم        سیقارچی، برر

هاای  سمیت ناشی از مصرف آن،از این گیاه جهت درمان عفونات 

 کاندیدایی استفاده نمود.  

دارای  کال پاوره  عصاره متاانولی گیااه    قیتحقبر اساس نتایج این 

طالعاه، اثار   در ایان م . استی امالحظهقابلفعالیت ضد کاندیدایی 

اتاا و  کاندیدا آلبیکنس، کاندیدا گالبربر رشد  کل پورهی گیاه هارم

 مشاهده شد.کاندیدا کروزئی 
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