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 چکیده

 های عفونتحساسیت باال گرفته تا  های واکنش، از کند میرا در انسان ایجاد  ها بیماریآسپرزیلوس فالووس طیف وسیعی از 

ت داروهای ضد قارچی احتمال مسمومی ازحد بیشتهاجمی. راه اصلی عفونت، استنشاق اسپورهای قارچی است. امروزه مصرف 

گیاهان دارویی به دلیل داشتن خواص دارویی،  های عصارهدارویی یا مقاومت دارویی را سبب شده است. استفاده از اسانس و 

خارخاسک دارای خواص در صنایع دارویی، غذایی و خوراک دام رو به پیشرفت است.  اکسیدانی آنتیضدقارچی، ضد باکتریایی و 

و مهار پراکسیداسیون چربی است و از  آزادهای  ضد باکتریایی، پاکسازی رادیکالمتعددی از جمله خاصیت ضد میکروبی و 

شود. هدف از این مطالعه  های مختلف سلولی و مولکولی موجب خواص مختلف فارماکولوژیک و درمانی می طریق مکانیسم

دیسک،  های روشبا  لوس فالووسبر رشد قارچ آسپرژیخارخاسک  اتانولی و متانولی گیاه ،آبی های عصاره بررسی اثر مهاری

. در روش دیسک و چاهک باشد می( MFC( و حداقل غلظت کشندگی قارچ )MICرشد ) مهارکنندگیچاهک، حداقل غلظت 

به ترتیب برابر با  MICآبی، اتانولی و متانولی در روش  های عصارههاله عدم رشدی مشاهده نشد. میانگین مقدار  گونه هیچ

میکروگرم بر  12011و  12011به ترتیب برابر با صفر،  MFCو در روش  لیتر میلیمیکروگرم بر  6201و  6201، 01111

الکلی  های عصارهمختلف آبی و الکلی وجود دارد و  یها گروهتفاوت معناداری بین  MFCو  MIC های روشبود. در  لیتر میلی

الکلی گیاه خارخاسک در شرایط  های عصارهه حاضر مطالع های یافتهبر اساس (. P<0.05) اند دادهنتایج بهتری را نشان 

 آسپرزیلوس فالووس نشان دادند.آزمایشگاهی اثرات ضدقارچی مطلوبی در برابر 

 

 ضد قارچگیاه خارخاسک، گیاهان دارویی، آسپرژیلوس فالووس، فعالیت های کلیدی:  واژه
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 قدمهم

بی دیگر در طبیعت فراوان ترند، در هر جا که غذا وجود داشته باشد، در همه جا حضور داشته و نسبت به عوامل میکرو ها قارچ

از چند جهت حائز  ها قارچبه راحتی بر روی آن کلونیزه شده و از مواد آلی موجود استفاده می کنند. حضور و رشد  ها قارچ

ند ارزش غذایی را افزایش دهند، ثانیاً تولید آنزیم ها و مواد مفیدی می نمایند که می توان ها قارچاهمیت می باشد؛ اوالً برخی 

مواد سمی به  ها قارچنمایند که موجب فساد آن ماده غذایی گردند، ثالثا برخی  آزادممکن است متابولیت های غیر توکسیکی 

 .نام مایکوتوکسین تولید می نمایند که در صورت استفاده از آن در خوراک، سالمتی انسان و دام را به مخاطره می اندازد

مایکوتوکسین ها دارای دامنه وسیعی از اثرات بیولوژیک و توکسیکولوژیک هستند که برای انسان و برخی از گونه های حیوانات 

 (.Rippon, 1988بار است ) زیان

امروزه این را میدانیم که مصرف دارو های ضد قارچ احتمال مسمومیت دارویی یا مقاومت دارویی را سبب شده است و 

گیاهی جهت حفظ مواد غذایی در برابر فساد توسط عوامل بیماری زا  از جمله عوامل قارچی،  های عصارهتفاده از همچنین اس

گیاهان دارویی به دلیل داشتن خواص دارویی، ضدقارچی، ضد  های عصارهاستفاده از اسانس و موردتوجه قرارگرفته است،

(. Akbar Gorran et al., 2015خوراک دام رو به پیشرفت است ) در صنایع دارویی، غذایی و اکسیدانی آنتیباکتریایی و 

ی عفونی به صورت عمومی و سیستمیک افزایش یافته است )طالبی و همکاران، ها بیماریهمچنین استفاده از گیاه درمانی در 

منابع داروهای ضد  یکی از هزینه کمتری می باشند می توانند (. با توجه به این که گیاهان دارویی دارای عوارض و13۱۱

   قارچی و ضد میکروبی باشند.

گیاهی ازنظر اثرات ضد میکروبی شان مورد بررسی قرارگرفته اند و  های عصارهمتابولیک های ثانویه گیاهان دارویی مانند 

گیاهی استخراج شده از گیاهان دارویی دارای خواص ضد قارچی، ضد انگل، ضد  های عصارهمشخص شده است که اغلب 

 اکتری و ضد ویروس می باشند.ب

گیاهان منبع دارویی هستند. گیاهان طیف گسترده ای از مواد فعال زیستی که در قسمت های آن مانند برگ ها، ساقه، پوست 

. که در مکانیسم دفاعی گیاهان نقش دارند در برابر میکروارگانیسم ها، حشرات و کند میریشه، دانه و گل است را سنتز 

. مولکول های فعال زیستی در گیاهان بومی سازی می شوند: آلکالوئیدها، ساپونین ها، تانن کند میز آنها محافظت گیاهخواران ا

ها فالوینوئیدها، گلیکوزیدهای قلبی، استروئیدها، ترپنوئیدها، ترکیبات فنلی و بسیاری دیگر که برخی از این مواد اثر آنتی 

 (.13۱۱)حبیبی نجفی و همکاران،  باشد میرا میکروبیال بر روی انواع پاتوژن ها را دا

( گیاهی یکساله بوده که در مناطق گرم و مرطوب، در نواحی مدیترانه و نواحی گرم اروپا، Tribulus terrestrisخارخاسک )

ها از جمله  یآسیا، آفریقا و استرالیا پراکنده است. این گیاه دارای فواید مختلفی بوده و در طب سنتی برای درمان انواع بیمار

ای،  روده -عروقی، اختالالت معدی -های دستگاه قلبی دفع سنگ کلیه، کاهش فشار خون، خواص ضد دیابتی، درمان بیماری

شود. خارخاسک دارای خواص متعددی از جمله  های کبدی توصیه می تقویت عملکرد جنسی در مردان و درمان بیماری

های  و مهار پراکسیداسیون چربی است و از طریق مکانیسم آزادهای  زی رادیکالخاصیت ضد میکروبی و ضد باکتریایی، پاکسا

ترین خواص درمانی این گیاه  شود. از جمله مهم مختلف سلولی و مولکولی موجب خواص مختلف فارماکولوژیک و درمانی می

توأم عصاره خارخاسک با  خواص ضد التهابی و ضد سرطانی است. همچنین مطالعات متعدد بالینی نشان دادند که مصرف

شود. با توجه فقدان سمیت و خواص متنوع خارخاسک، مصرف  داروهای شیمی درمانی موجب کاهش عوارض جانبی داروها می
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 Winkهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است ) ترکیبات این گیاه به عنوان مکمل دارویی در رژیم های درمانی جهت بیماری

et al., 2018.) 

های متنوع آب و هوایی در سرتاسر جهان یافت  لوس فالووس گونه بیماری زا از خانواده آسپرژیلوس هاست که در اقلیمآسپرژی

چلی کشف کرد. او با دیدن این  یر انتونیو می شناس ایتالیایی به نام پی شود. آسپرژیلوس را نخستین بار یک کشیش و زیست می

شد نام آسپرژیلوس برای این  آب افشانی که در مراسم مذهبی آسپرژیلیوم خوانده میقارچ در زیر ریزبین بخاطر شباهت آن با 

گونه برگزید. آسپرژیلوس از قارچه های رشته ای با انتشار بسیار وسیع در طبیعت است. آسپرژیلوس تولید مثل غیرجنسی دارد 

(. bennett et al., 1992ن گونه مشترک است )دهد و این ویژگی در میان همه اعضای ای و اینکار را با ساخت هاگ انجام می

آسپرژیلوس فالووس با تولید آفالتوکسین ها که ترکیبات سمی از دسته مایکوتوکسین ها هستند روی مواد غذایی و محصوالت 

کشاورزی، باعث بروز مسمومیت های حاد و مزمن، سمیت عصبی، سرکوب سیستم ایمنی بدن، ناقص الخلقه زایی، جهش زایی 

(. آسپرژیلوس فالووس منجر به ایجاد آسم و التهاب دستگاه تنفسی از Razzaghi et al., 2008سرطان زایی می شوند )و 

طریق استنشاق هاگ های این قارچ می شود. اخیراً آسپرژیلوس فالووس به عنوان عامل اصلی کراتیت مایکوتیک ، عفونت 

 .(Tilak et al., 2010قارچی قرنیه شناخته شده است )

 

 ضرورت خاص انجام تحقیق 

این ترکیبات پیوسته به عنوان موادی غیرقابل جایگزین  توجه پژوهشگران است. گیاهی مورد های عصاره با ها بیماریکنترل 

شناسایی اثرات دارویی آنها با  ازآن جا که گیاهان دارویی درکشورما فراوان می روید، مطالعه و مورد استفاده بوده وخواهد بود.

رسی ترکیبات موثره این گیاهان می تواند گام مثبتی در استفاده بهینه از این ثروت ملی با ارزش باشد. از آن جا که بر

ی مورد مطالعه داشته، ولی تا به حال اثر گذاری این گیاه بر ها قارچخارخاسک خواص ضد قارچی نسبتا مناسبی علیه برخی 

 .ر نگرفته است، شایسته است اثرات این گیاه بر روی قارچ مذکور بررسی گرددروی قارچ آسپرژیلوس فالووس مورد بررسی قرا

 

 مواد و روش

 گیری مراحل عصاره

ابتدا گیاه خارخاسک را جمع آوری کرده و آن را پس از تمیز کردن در سایه خشک نمودیم. سپس گیاه خشک شده را خوب 

، اتانول و متانول عمل عصاره گیری انجام شد. برای این کار از آسیاب نموده و به روش سوکسله با استفاده از حالل های آب

% عصاره تهیه  ۱1% و متانول ۱1پودرهای تهیه شده از گیاه هر یک به طور جداگانه به روش سوکسله با استفاده از آب، اتانول 

 گیری شد. شد و در مرحله بعد حالل حذف شده و سپس خشک شده و وزن عصاره خشک اندازه

 

 گیری با کمک دستگاه سوکسله عصاره

ابتدا گیاه خارخاسک را تهیه کرده و بعد خوب آسیاب شده و سپس به روش سوکسله با استفاده از حالل آب، اتانول و متانول 

عصاره گیری انجام شده و با حذف حالل به کمک فور عصاره خشک گردید. دستگاه سوکسله از جنس شیشه در اندازه های 

ه گیری مقادیر متفاوت گیاه ساخته شده است. دستگاه سوکسله از چهار قسمت: منبع گرمایی، بالن، دستگاه مختلف برای عصار

 (.1-3سوکسله و مبرد تشکیل می شود )شکل 
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 استخراج با متانول و اتانول

میلی لیتر(  61و  71،  71میلی لیتر )بترتیب  211گرم پودر نمونه طی سه مرحله متوالی با مجموع  1111به این منظور 

متانول و اتانول استخراج گردید. در دو مرحله اول که در مجموع دو ساعت به طول انجامید از شکر استفاده شد و در مرحله 

ساعت در دمای محیط و بدون استفاده از شکر در معرض متانول و اتانول قرار داده  22سوم، تفاله باقی مانده از دو مرحله قبل 

ده از هر مرحله پس از صاف کردن به عصاره مراحل بعد اضافه شد. برای رنگبری به کل عصاره به دست شد. عصاره به دست آم

آمده کربن فعال )نسبت ماده مورد استخراج به کربن فعال: پنج به سه( اضافه و سپس با استفاده از قیف بوخنر و کاغذ صافی 

ستگاه تبخیرکننده گردان حذف گردید. عصاره تغلیظ شده در واتمن شماره یک صاف شد. بخش اعظم متانول با استفاده از د

( منتقل گردید. عصاره تا رسیدن به C 41سطح پلیت های شیشه ای به صورت ورقه نازک پخش و سپس به آون تحت خال )

ده = باز 111× وزن ثابت درون فور خشک و سپس بازده استخراج محاسبه شد )مقدار گیاه / مقدار عصاره به دست آمده 

 ( نگهداری شد.C 4استخراج( پودر به دست آمده تا زمان انجام آزمایش های بعدی در یخچال )

 

 روش آبی

سی سی آب جوش مخلوط و به یک اتوکالو جوش منتقل شد. از زمان  41به این منظور چهار گرم نمونه خشک در یک ارلن با 

ر اتوکالو نگهداری شدند. سپس نمونه ها خارج و عصاره آنها دقیقه د 10درجه سلسیوس نمونه ها به مدت  110رسیدن دما به 

درجه سلسیوس در  131دقیقه در دمای  31سی سی آب جوش مخلوط و به مدت  61جداسازی شد. تفاله باقی مانده با 

استخراج به اتوکالو نگهداری شد. عصاره به دست آمده با عصاره قبلی مخلوط و پس از رنگبری با کربن فعال )نسبت ماده مورد 

درجه سلسیوس تا رسیدن به وزن ثابت  41( به صورت الیه ای نازک روی پلیت شیشه ای پخش و در دمای 3به  0کربن فعال: 

 خشک گردید.

 

 روش تهیه محیط کشت

 آماده سازی محیط کشت سابورو دکستروز براث

محیط کشت را وزن نموده و در ادامه به همان مقدار بر  برای این کار ابتدا از روی دستور کار روی بروشور به مقدار نیاز از پودر

اساس نیاز از حجمی از آب مقطر که می خواهیم به آن اضافه می نماییم. سپس طبق دستور کار آماده سازی روی بروشور 

 محیط را اماده نموده و اگر نیاز به اتوکالو باشد آن را استریل می نماییم.

 

 کستروز آگارآماده سازی محیط کشت سابورو د

براساس میزان دستور کار روی بروشور یا ظرف به هر مقدار از محیط کشت که نیاز باشد از پودر مورد نظر وزن نموده و در 

ادامه به همان حجم از آب مقطر که برروی دستور کار گزارش شده است محیط را آماده می کنیم و پس از آماده نمودن محیط 

دقیقه قرار داده. در ادامه بعد از استریل نمودن از اتوکالو  10درجه سانتی گراد و زمان  121مای کشت آن را در اتوکالو با د

درجه رسید به مقدار الزم در داخل پلیت های استریل خالی نموده و برای تست های  41-40خارج نموده و وقتی به دمای 

 مورد نظر از آن استفاده می کنیم.
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 آماده سازی عصاره

ی که از گیاه تهیه نمودیم برای تهیه غلظت مناسب از آن ها برای عصاره متانولی و اتانولی از  حالل )رقیق کننده( های عصارهاز 

DMSO   دی متیل سولفوکساید( استفاده می کنیم به این طریق که یک گرم از عصاره را وزن نموده و با(CC 4  از

DMSO یل انجام می شود. برای عصاره آبی به جای حاللحل می کنیم. این کار در داخل لوله تمیز استر DMSO   از آب

گرم آب مقطر استریل حل می کنیم. در نتیجه عصاره ما  4مقطر استریل استفاده می کنیم. یعنی یک گرم از عصاره آبی را با 

 (.13۱0آماده می شود )شمس قهفرخی و همکاران،  0/1برای متانولی و اتانولی و ابی با غلظت 

 

 قارچ و آماده سازی سوسپانسیون اسپور تهیه

ی کشت ها قارچاسالمی واحد بابل تهیه گردید. از  آزاددر این مطالعه قارچ آسپرژیلوس فالووس از بخش قارچ شناسی دانشگاه 

ای روز در دم 7داده شده در آزمایشگاه به عنوان ذخیره قارچی استفاده گردید و بر روی محیط سابورودکستروز آگار به مدت 

درجه سانتی گراد برای مطالعه بیشتر نگهداری شدند.  4روز در دمای  7درجه سانتی گراد کشت داده شد و پلیت ها بعد از  2۱

% تمیز کرده و در محیط استریل درب آن را با کاتر برمی داریم و پودر داخل آن  71آمپول لیوفیلیزه حاوی پودر را با پنبه الکل 

اضافه می کنیم تا  Tween 80ریل یا سرم فیزیولوژی استریل مخلوط می کنیم سپس به آن را همراه با آب مقطر است

آن را از  Transmitanceمیکرولیتر را درون لوله اسپکتوفوتومتر ریخته و  1111میسلیوم ها از اسپورها جدا گردد؛ سپس 

ورد نیاز ما از سوسپانسیون حاوی اسپور می شود که میزان م spor/ml116×1 تقلیل می دهیم که میزان اسپور  ۱1به  111

میکرولیتر برای هر لوله می شود. سپس در محیط سابرودکستروز براث می  11که تناسب ببندیم  باشد میبرای هر لوله  1×114

 ریزیم.

 

  سازی در محیط مایع روش رقت

های  بورودکستروز براث هستند، رقتمحیط مایع مثل سا cc 1لوله آزمایش که حاوی  11روش کار به این صورت است که در 

از محلول عصاره که دارای مقدار ثابت و مشخصی  cc 1سازیم به این صورت که به لوله اول  برابر از عصاره مورد نظر را می 2/1

ود. تنها لوله از آن تهیه می ش 2/1های  ها غیر از لوله آخر رقت باشد وارد نموده و در مراحل بعدی در تمام لوله موثره میء از ماده

شیمیائی  ءها مقدار ثابت و معین از ماده داریم. در نهایت تمام لوله آخر را فاقد عصاره و به عنوان شاهد برای رشد قارچ  نگه می

خود  ccاز سوسپانسیون قارچی  که در هر  λ 11ها مقدار  باشد در مرحله بعد، به تمام لوله در حجم معین از محیط کشت می

 نماییم. باشد، اضافه می ارچ میق 1×114واجد 

گراد کمترین غلظت یا به عبارت دیگر در بیشترین رقتی که کدورتی در آن  درجه سانتی 20-31پس از انکوباسیون در دمای

شیمیائی موجود در آن حداقل مقداری  ءشود یا به عبارتی مقدار ماده در نظر گرفته می MICمشاهده نشد، آن لوله به عنوان 

کدورت نمونه شاهد  ٪21باشد. معموال این لوله کدورتی برابر با  که مانع از رشد میکروارگانیزم وارد شده به محیط میباشد  می

 باشد. کمتر از کدورت لوله شاهد می ٪۱1باشد یا بعبارتی دیگر کدورت آن  را دارا می

های فاقد کدورت در محیط آگار  و سایر لوله MIC( از لوله باشد میقارچ  1×114)که واجد  λ 11باید  MFCحال برای تعیین  

 گراد انکوبه می شود. درجه سانتی 20-31کشت داده، سپس در دمای
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ها را شمرده و در عکس ضریب رقت  کنیم. به این ترتیب که کلونی را تعیین می CFUها  در پلیت پس از گذشت زمان الزم،

آید. کمترین غلظتی را که تعداد میکروب ها  در پلیت ها به دست می ها قارچها یا  نماییم. به این ترتیب تعداد میکروب ضرب می

 گیریم. در نظر می MFCاز یک هزارم تعداد اولیه کمتر شده باشد، به عنوان  ها قارچیا 

فی توان به روشهای مختل باشد. جهت اینکار می ها می فاکتور قابل توجه در این تست مقدار میکروارگانیزم وارد شده به لوله

سوسپانسیون میکروبی تهیه نمود که دارای مقدار معینی از میکروارگانیزم موردنظر باشد که در مطالعه حاضر از روش 

 ترنسمیتنس استفاده شده است.

 

 ارزیابی فعالیت ضد قارچی در شرایط آزمایشگاهی

  آبی و الکلی گیاه خارخاسک با استفاده از روش دیسک های عصارهبررسی اثر ضد قارچی 

محیط کشت آماده شده در داخل هر پلیت )هشت سانتی متری(  لیتر میلی 11محیط کشت سابورودکستروز آگار تهیه و مقدار 

میکرولیتر از سوسپانسیون قارچی در شرایط سترون در سطح آگار با کمک  11استریل ریخته شد. پس از انعقاد محیط کشت، 

آبی، اتانولی و متانولی را به طور  های عصارهمیکرولیتر از  01و  41، 31 ،21، 11پیپت پاستور پخش گردید. سپس مقادیر 

درجه سانتی گراد قرار داده تا رطوبت اضافی آن خشک شده،  40جداگانه در دیسک های استاندارد وارد نموده، آن ها را در فور 

معینی از همدیگر در سطح محیط کشت قرار  بتوان از آن ها استفاده نمود. در مرحله بعد، این دیسک ها را به فواصل مشخص و

درجه سانتی گراد به مدت چند روز انکوبه نموده، بعد از مدت انکوباسیون، ایجاد یا عدم ایجاد هاله  20-31داده و در دمای   

ر های ی مورد آزمایش در تیماها قارچممانعت از رشد قارچ در اطراف دیسک ها بررسی شدند. اندازه گیری قطر هاله مهاری 

 مختلف، به صورت دو قطر عمود بر هم هاله روی پلیت با خط کش اندازه گیری گردید و بر حسب میلی متر ثبت شد. 

 

 آبی و الکلی گیاه خارخاسک با استفاده از روش چاهک های عصارهبررسی اثر ضد قارچی 

ه در داخل هر پلیت )هشت سانتی متری( محیط کشت آماده شد لیتر میلی 11سابورودکستروز آگار تهیه و مقدار  محیط کشت

 های عصارهمیکرولیتر از  111و  111، ۱1، ۱1، 71هائی ایجاد نموده و   استریل ریخته شد. پس از انعقاد محیط کشت، چاهک

کامل  آبی، اتانولی و متانولی را وارد نموده، بعد از وارد نمودن عصاره به چاهک به مدت چند ساعت صبر نموده تا عصاره به طور

گراد به مدت چند روز انکوبه نموده و  درجه سانتی 20-31در محیط کشت نفوذ کند. سپس نمونه قارچ را کشت داده در دمای 

بعد از انکوباسیون، ایجاد یا عدم ایجاد هاله ممانعت از رشد قارچ در اطراف چاهک بررسی شد. اندازه گیری قطر هاله مهاری 

ر های مختلف، به صورت دو قطر عمود بر هم هاله روی پلیت با خط کش اندازه گیری گردید و ی مورد آزمایش در تیماها قارچ

میکرولیتر از داروی فلوکونازول در  21بر حسب میلی متر ثبت شد. در ضمن یک چاهک به عنوان کنترل مثبت حاوی حجم 

 نظر گرفته می شود.

 

( عصاره گیاه خارخاسک علیه قارچ MFCی )( و حداقل غلظت کشندگMICتعیین حداقل غلظت مهار رشدی )

 آسپرژیلوس فالووس

های  لیتر بوده با تهیه رقت میکروگرم بر میلی 0×114با توجه به روش رقت سازی در محیط مایع مقدار مادۀ مؤثر در لوله اوّل 

له اوّل گرفته به لوله دوم میکرولیتر از لو 1111های بعدی بدین صورت که با یک سر سمپلر استریل دیگر  از آن در لوله 2/1
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لیتر خواهد رسید. به همین طریق بر اساس  میکروگرم بر میلی 20×113وارد کردیم، تیتر یا مقدار ماده مؤثره در لوله دوم به 

 (.1های مختلف، مقدار معینی از مواد مؤثره را خواهیم داشت )جدول  جدول زیر در لوله

 

های مربوطه بایستی توجه داشت که بعد از این که یک سی سی از محتویات لوله نهم به لوله دهم وارد شده   در تهیه سریال

باشد. در  شود و به عنوان شاهد رشد می ای وارد نمی یک سی سی از محتویات لوله دهم را دور ریخته، به لوله یازدهم عصاره

میکرولیتر  11های آماده شده که محتوی مقادیر ثابت و معین مادۀ مؤثره هستند، تعداد ثابتی به مقدار  دامه کار بایستی به لولها

 ها وارد نمائیم.  از اسپور قارچ تحت آزمایش را به لوله

در این تحقیق ابتدا در جهت تهیه سوسپانسیون قارچی مربوطه بر اساس آنچه گفته شده می توان به طرق مختلفی عمل کرد 

شرایط کامالً استریل از کلنی خالص سوسپانسیون قارچی تهیه نموده، برای چند ساعتی در انکوباسیون مناسب رشد قرار داده، 

شروع به رشد نموده از اسپور جدا شده نمونه گرفته بعد از آن، با دستگاه اسپکتوفتومتر شفافیت سوسپانسیون مربوطه را با 

باشد که در یک سی سی از آن  درصد، نشانه این می ۱1گیری نموده با رساندن آن به  نانومتر اندازه 021طول موج 

باشد که ابتداً بایستی شفافیت دستگاه را با محلول  سلول قارچ وجود خواهد داشت. الزم به ذکر می 1×116سوسپانسیون قارچی 

رساند. از چنین  ۱1درصد رسانده بعد شفافیت سوسپانسیون را به  111کننده و تهیه سوسپانسیون که به کار رفته به   رقیق

درجه به مدت  20-31های مربوط در دمای  های مربوطه وارد شده، لوله میکرولیتر به تمام لوله 11سوسپانسیونی قارچی مقدار 

لوله یازدهم، مقایسه و در ارتباط با ها با نمونه شاهد،  چند روز انکوبه کرده، بعد از این مدت انکوباسیون ایجاد کدورت در لوله

 شود.  نتیجه بررسی می

های فاقد کدورت توسط  و سایر لوله MICمیکرولیتر از لوله  11مقدار ،  MFCجهت تعیین حداقل غلظت کشندگی قارچ یا 

از گذشت سی سی برداشته و در محیط کشت سابورودکستروز آگار کشت داده می شود و پس  11/1فیلدوپالتین استاندارد 

)عکس ضریب رقت( ضرب  111ها را شمرده و در  شود. به این ترتیب که کلونی را تعیین می CFUها،  زمان الزم در پلیت

 MICروش انجام کار  -1جدول 

 شماره لوله 1 2 3 4 0 6 7 ۱ ۱ 11 11

CC 
1 

CC 1 CC 1 CC 1 CC 1 CC 1 CC 
1 

CC 
1 

CC 1 CC 1 CC 1  محیطS.D.B 

 رقت عصاره 2/1 4/1 ۱/1 16/1 32/1 64/1 12۱/1 206/1 012/1 1124/1 -

λ 11 λ 11 λ 11 λ 11 λ 11 λ 11 λ 11 λ 11 λ 11 λ 11 λ 11  سوسپانسیون

 قارچی

 

ساعت قرار می دهیم و بعد از این مدت کدورت  لوله ها  72درجه سانتی گراد به مدت تقریبا  20-31اتورتمام لوله ها را در انکوب

 می سنجیم و جواب لوله ها را  گزارش می دهیم . باشد میرا با لوله شماره یازده که بعنوان لوله شاهد 

تیتر یا مقدارماده  0×114 20×113 120×112 6201 3120 0/1062 20/7۱1 62/3۱1 31/1۱0 60/۱7 1

  g/ml μموثر 
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آید. کمترین غلظتی که در آن رشدی مشاهده نشد یا به عبارتی  در پلیت ها به دست می ها قارچنماییم. به این ترتیب تعداد  می

 در نظر گرفته می شود. MFCاز یک هزارم تعداد اولیه کمتر شده باشد، به عنوان  ها قارچکمترین غلظتی را که تعداد 

 

 آنالیز آماری

نسخه  spssو آنالیز آماری با نرم افزار  Excel کلیه آزمایشات حداقل در سه تکرار انجام شد. جمع بندی داده ها با نرم افزار

اپارامتریک کروسکال والیس و تست تعقیبی من ویتنی در سطح احتمال انجام گرفت و مقایسه میانگین ها به کمک آزمون ن 21

P<0.05 .انجام شد 

 

 یافته ها

 نتایج

دیسک، چاهک،  های روشآبی، اتانولی و متانولی گیاه خارخاسک بر روی قارچ آسپرژیلوس فالووس با  های عصارهدر این بررسی 

 ( مورد مطالعه قرار گرفت.MFCقارچ ) حداقل غلظت کشندگی( و MICحداقل غلظت مهارکنندگی رشد )

 

به روش  گیاه خارخاسکآبی، اتانولی و متانولی  های عصارهبه قارچ آسپرژیلوس فالووس تست تعیین حساسیت 

 دیسک

آبی، اتانولی و متانولی میانگین هاله عدم رشد  های عصارهمیکرولیتر از  01و  41، 31، 21، 11در اطراف دیسک های دارای 

 (.1صفر میلی متر بوده است )شکل برابر با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیاه خارخاسکآبی، اتانولی و متانولی  های عصارهبه قارچ آسپرژیلوس فالووس تست تعیین حساسیت  -4-1-2

 به روش چاهک

 رشد  آبی، اتانولی و متانولی میانگین هاله عدم های عصارهمیکرولیتر از  111و  111، ۱1، ۱1، 71در اطراف چاهک های دارای 

 

 (.2برابر با صفر میلی متر بوده است )شکل 

 

 تست تعیین حساسیت به عصاره های آبی، اتانولی و متانولی گیاه خارخاسک به روش دیسک -1شکل 
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آبی، اتانولی و متانولی گیاه خارخاسک بر روی قارچ آسپرژیلوس  های عصارهتعیین حداقل غلظت بازدارندگی 

 MICبه روش  فالووس

 MICه روش ب آبی گیاه خارخاسک بر روی قارچ آسپرژیلوس فالووستعیین حداقل غلظت بازدارندگی عصاره 

شروع به شمارش کرده و میزان کدورت را بررسی کردیم که در  11از لوله شماره  MICدر این روش برای مشخص کردن 

( کدورت دیده شد لیتر میلیمیکروگرم بر  0×114)رقت  1نتیجه آن در عصاره آبی در تکرارهای اول، دوم و سوم در لوله شماره 

 (.3)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تست تعیین حساسیت به عصاره های آبی، اتانولی و متانولی گیاه خارخاسک به روش چاهک -2شکل 

به ی قارچ آسپرژیلوس فالووس بر رو ی گیاه خارخاسکآب عصاره بازدارندگی حداقل غلظت نییتع -3شکل 

 MICروش 
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 MICبه روش  اتانولی گیاه خارخاسک بر روی قارچ آسپرژیلوس فالووسغلظت بازدارندگی عصاره  تعیین حداقل

شروع به شمارش کرده و میزان کدورت را بررسی کردیم که در  11از لوله شماره  MICدر این روش برای مشخص کردن 

( کدورت دیده لیتر میلیمیکروگرم بر  6201قت )ر 4نتیجه آن در عصاره اتانولی در تکرارهای اول، دوم و سوم در لوله شماره 

 (.4شد )شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به  متانولی گیاه خارخاسک بر روی قارچ آسپرژیلوس فالووستعیین حداقل غلظت بازدارندگی عصاره  -4-1-3-3

 

 MICروش 

 رسی کردیم که درت را برشروع به شمارش کرده و میزان کدور 11از لوله شماره  MICاین روش برای مشخص کردن در 

( کدورت دیده لیتر میلیمیکروگرم بر  6201)رقت  4نتیجه آن در عصاره متانولی در تکرارهای اول، دوم و سوم در لوله شماره 

 (.0شد )شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به بر روی قارچ آسپرژیلوس فالووس  اتانولی گیاه خارخاسک عصاره بازدارندگی حداقل غلظت نییتع -4شکل 

 MICروش 

بر روی قارچ آسپرژیلوس فالووس  متانولی گیاه خارخاسک عصاره بازدارندگی حداقل غلظت نییتع -5شکل 

 MICبه روش 
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از ، چون این عدد کمتر MICبدست آمده با استفاده از آزمون ناپارامتریک کروسکال والیس در روش  sig= 11۱/1باتوجه 

مختلف آبی و الکلی وجود دارد. همچنین در آزمون  های گروهبنابراین نتیجه می گیریم تفاوت معناداری بین  باشد می 10/1

 (.1 ( )نمودار2( )جدول P<0.05) کند میتعقیبی من ویتنی ذیل نیز این نتیجه را تایید 

 MFCو  MICخاسک در روش آبی، اتانولی و متانولی گیاه خار های عصارهمیانگین مقدار  -2جدول 

p-Value آبی اتانولی متانولی  

11۱/1 6201 6201 01111 MIC 

11۱/1 12011 12011 1 MFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (MFCتعیین حداقل غلظت کشندگی قارچ آسپرژیلوس فالووس )

 MFCبه روش  آبی گیاه خارخاسک بر روی قارچ آسپرژیلوس فالووستعیین حداقل غلظت کشندگی عصاره  

 (.6عصاره آبی در تکرارهای اول، دوم و سوم اثری مشاهده نشد )شکل  MFCدر روش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MICگین مقدار عصاره های آبی، اتانولی و متانولی گیاه خارخاسک در روش میان -1نمودار 

بر روی قارچ  گیاه خارخاسک آبی عصاره کشندگی حداقل غلظت نییتع -6شکل 

 MFCبه روش آسپرژیلوس فالووس 
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 MFCبه روش  اتانولی گیاه خارخاسک بر روی قارچ آسپرژیلوس فالووستعیین حداقل غلظت کشندگی عصاره 

( بوده لیتر میلیمیکروگرم بر  120×112)رقت  3عصاره اتانولی در تکرارهای اول، دوم و سوم برابر با لوله شماره  MFCمیزان 

 (.7است )شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MFCبه روش  متانولی گیاه خارخاسک بر روی قارچ آسپرژیلوس فالووستعیین حداقل غلظت کشندگی عصاره 

( بوده لیتر میلیمیکروگرم بر  120×112)رقت  3عصاره متانولی در تکرارهای اول، دوم و سوم برابر با لوله شماره  MFCمیزان 

 (.۱است )شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر روی قارچ آسپرژیلوس  گیاه خارخاسک اتانولی عصاره کشندگی حداقل غلظت نییتع -7شکل 

 MFC به روشفالووس 

بر روی قارچ  گیاه خارخاسک متانولی عصاره کشندگی حداقل غلظت نییتع -8شکل 

 MFCبه روش آسپرژیلوس فالووس 
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، چون این عدد کمتر از MFCبدست آمده با استفاده از آزمون ناپارامتریک کروسکال والیس در روش  sig= 11۱/1باتوجه 

مختلف آبی و الکلی وجود دارد. همچنین در آزمون  های گروهبنابراین نتیجه می گیریم تفاوت معناداری بین  باشد می 10/1

 (.3( )نمودار 2 ( )نمودار2( )جدول P<0.05) کند میبی من ویتنی ذیل نیز این نتیجه را تایید تعقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات

 حثب

رو به گسترش است و استخراج و بررسی خواص ترکیبات گیاهی و ارائه  ها بیماریامروزه استفاده از گیاهان دارویی در درمان 

ی مختلف، مورد توجه قرار گرفته است. هدف طب سنتی و کاربرد ها بیماریسم های عملکرد این ترکیبات در درمان مکانی

گیاهان دارویی، توجه بیشتر به نمونه های گیاهی بومی ایران، کاربردهای نوین به عنوان داروهای کمکی در درمان های 

یاهان و باالخره کشف مواد جدیدی نظیر ویتامین ها، شبه هورمون ها، شیمیایی یا آنتی بیوتیکی، پی بردن به ارزش درمانی گ

  MFCمیانگین مقدار عصاره های اتانولی، متانولی و آبی خارخاسک در روش  -2نمودار 

  MFCو  MICوش مقایسه میانگین عصاره های اتانولی، متانولی و آبی خارخاسک در دو ر -3نمودار 
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مواد ضد میکروبی، ضد ویروسی و ضد توموری در میان گیاهان است. کشت گیاهان دارویی در حال حاضر به عنوان شاخه 

ی مختلف می ها بیماریمهمی از علم کشاورزی مطرح است که موجب استخراج ترکیبات مفید از گیاهان و استفاده در درمان 

ی شایع از جمله دیابت، پرفشاری خون، چربی خون و حتی سرطان مورد ها بیماریشود. گیاهانی که می توانند در درمان 

استفاده قرار گیرند. امروزه به علت شناسایی ترکیبات مختلف با خواص ضد توموری، حمایت از سیستم ایمنی و درمان 

(. عوامل متعددی Van Wyk and Wink, 2018یقات ابعاد دیگری به خود گرفته است )یی همچون آلزایمر، تحقها بیماری

بر اثر ضد میکروبی یک گیاه موثر هستند، عواملی چون میزان اسانس و یا عصاره گیاه، روش عصاره گیری، نوع حالل مورد 

ی که با های عصارهروبی گیاه تاثیرگذار باشند. استفاده و مواد موثره موجود در آن و غلظت عصاره نیز می توانند بر اثرات ضد میک

روش ها و حالل های مختلف از یک گیاه استخراج می شوند می توانند اثر ضد میکروبی متفاوتی را بر میکروارگانیسم های 

 (.2111مورد نظر از خود نشان دهند )صفائی قمی و عباسی، 

، به نحوی که نوع اینتراکشن باشد میراج عصاره گیاهان بسیار مهم نتایج مطالعات نشان می دهند که نوع حالل در مورد استخ

هایی که بین گیاه و حالل مورد استفاده صورت می گیرد نقش به سزایی در استخراج ترکیبات موثر گیاهان و در نتیجه افزایش 

ات حیدری سورشجانی و همکاران بازدهی و در نهایت افزایش اثر ضد میکروبی گیاهان دارد، به عنوان مثال می توان به مطالع

( اشاره نمود. 13۱4( و پیرنیا و همکاران )13۱3(، طباطبایی یزدی و همکاران )13۱3(، علیزاده بهبهانی و همکاران )13۱2)

این نتایج موید این مطلب است که مهمترین و اساسی ترین عاملی که باید در هنگام استخراج مواد متشکله گیاهان مورد توجه 

گیرد، حالل مناسب است که انتخاب آن به قسمت های مختلف یک گیاه و نیز به مواد متشکله آن بستگی دارد. با توجه به قرار 

اینکه امروزه یکی از مشکالت اصلی در ارتباط با میکروارگانیسم های بیماری زا، افزایش مقاومت آن ها به آنتی بیوتیک 

ه اطالعات بیشتر در مورد مواد موثره موجود در گیاهان و کاربرد آن ها در درمان ، تالش های فراوانی برای دستیابی بباشد می

 ی مختلف در حال انجام است.ها بیماری

تاثیر کمتر عصاره ها و اسانس های گیاهی خام در مقایسه با آنتی بیوتیک های سنتزی شیمیایی به علت ترکیب شیمیایی 

و اگر ترکیبات دارای اثرات ضد میکروبی این عصاره ها جداسازی و  باشد میپیچیده و عدم وجود یک ترکیب خالص درمانی 

 (.13۱۱خالص گردند اثرات قابل مقایسه تری با آنتی بیوتیک های رایج درمانی خواهند داشت )مجنونی و همکاران، 

باع، ویتامین ها، تانن، رزین، گیاه خارخاسک دارای فالونوئیدها، استروئیدها، ساپونین ها، آلکالوئیدها، اسیدهای چرب غیر اش

 ,.Georgiev et alپتاسیم، نیترات، فسفر، آهن، سدیم، کلسیم، گوگرد، کلر، اسید آسپارتیک و اسید گلوتامیک است )

2010; Hassan et al., 2007 این گیاه دارای فواید مختلفی از جمله خاصیت ضد میکروبی، ضد باکتریایی، آنتی .)

، مهار پراکسیداسیون چربی و تعدیل عوامل التهابی است. در طب آزادسیژناز، پاکسازی رادیکال های اکسیدانی، مهار سیکلواک

عروقی،  -ی دستگاه قلبیها بیماریاز جمله دفع سنگ کلیه، کاهش فشار خون، اثرات ضد دیابتی،  ها بیماریسنتی درمان انواع 

ی کبدی برای خارخاسک ها بیماریجنسی در مردان و درمان روده ای، تقویت کننده و بهبود عملکرد  -اختالالت معده ای

 (.Bhandari et al., 2013گزارش شده است )

با بررسی پژوهش های انجام شده در داخل و خارج، در خصوص ویژگی آنتی میکروبیال خارخاسک در زمینه خاصیت آنتی 

الیت ضد قارچی گیاه خارخاسک بر روی برخی باکتریال این گیاه پژوهش هایی به ثبت رسیده است؛ همچنین در خصوص فع

نیز تحقیقاتی اجرا شده است. عالوه بر آن تحقیقاتی در زمینه خواص ضد التهابی و آنتی اکسیدانی این گیاه انجام شده  ها قارچ

بت و منفی است. عصاره میوه گیاه خارخاسک اثر باکتریواستاتیک و باکتریسیدال خوبی بر روی تعدادی از باکتری های گرم مث
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انسانی می باشند و این اثر قابل مقایسه با آنتی بیوتیک های رایج برای درمان  های عفونتدارد که از عوامل مهم بعضی از 

؛ لذا با انجام مطالعات فارماکولوژیک و بالینی تکمیلی عصاره میوه این گیاه می توان باشد میناشی از این باکتری ها  های عفونت

باکتریایی پیشنهاد کرد. خارخاسک فعالیت بازدارندگی مناسبی در برابر استرپتوکوک  های عفونتن برخی از آن را برای درما

(. تاکنون مطالعاتی در زمینه اثر Tian et al., 2020فکالیس، استافیلوکوک آرئوس، اشریشیاکلی و سودوموناس دارد )

رفته است که بر اساس نتایج به دست آمده دارای اثر مهاری ی مختلف مورد بررسی قرار گها قارچضدقارچی خارخاسک بر روی 

ی خانواده کاندیداها )کاندیدا آلبیکنس، کاندیدا گالبراتا، کاندیدا تروپیکالیس و کاندیدا پاراپسیلوزیس( و ها قارچمناسبی بر روی 

 (.Zhang et al., 2006کریپتوکوکوس نئوفورمنس دارد )

ارخاسک در درمان ولوواژینیت نیز استفاده شده است. اسپیروستانول ترکیبی است که در از اسپیروستانول موجود در گیاه خ

ی پوستی ویروسی، قارچی، انگلی و باکتریایی در نواحی مختلف بدن از جمله چشم، گوش و پوست نواحی ها بیماریدرمان 

های استروئیدی به صورت پماد در درمان جنسی مورد استفاده قرار گرفته است. راسکوژنین به عنوان محصول تجاری ساپونین 

 ,.Huang et al) کند میی پوستی استفاده می شود و در فرآیندهای ضدالتهابی و ضد ترومبوزی نیز نقش ایفا ها بیماری

(. ساپونین ها خواص ضد قارچی گیاه را بر عهده داشته که در صورت افزایش میزان مصرف آن ها دارای آثار سمی و 2008

 (.Xu et al., 2010هستند ) همولیتیک

خواص آنتی باکتریایی عصاره گیاه خارخاسک بستگی به مکانی که گیاه از آن گرفته شده و بخشی از گیاه که استفاده می شود، 

و اشرشیاکالی  aureus Staphylococcusدارد. عصاره اتانولی گرفته شده از میوه و برگ نوع هندی این گیاه فعالیت علیه 

در حالی است که خارخاسک منطقه یمن، فعالیت ضد باکتریایی ندارد. تمامی بخش های گیاه خارخاسک ایرانی دارد این 

فعالیت ضد باکتریایی علیه استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاکالی، سودوموناس آئوروژیز، انتروکوکوس فکالیس و کلبسیال 

لیت را در برابر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی نشان می دهد نومونیه دارند. عصاره متانولی میوه های گیاه بیشترین فعا

(Mohammed, 2008; Al-Bayati and Al-Mola, 2008 عالوه بر باکتری های یاد شده، ترکیبات عصاره این گیاه .)

 (.Hakemi et al., 2013اثر مهارکنندگی بر هلیکوباکترپیلوری نیز نشان می دهد )

محسوب می شود. خواص عصاره این گیاه موجب کاهش  ها رچقااز ترکیبات مؤثر در مقابله با رشد ساپونین ها به عنوان یکی 

یی از جمله کاندیدا آلبیکنز، کاندیدا گالبراتا، کاندیدا پارازیلوزیس، کاندیدا تروپیکالیس و کریپتوکوکوس ها قارچبیماریزایی 

موجب کاهش بیماری زایی آنها می  ها قارچریب دیواره سلولی نئوفورمنس می شود. ساپونین های موجود در این گیاه با تخ

 .باشد می(. این نتایج همراستا با نتایج مطالعه حاضر Zhang et al., 2006شود )

Saadabi (2116 فعالیت ضد قارچی بعضی از گیاهان عربستان از جمله )Peganum harmala  ی آسپرژیلوس ها قارچرا بر

توس، آسپرژیلوس نیجر و کاندیدا آلبیکنس مورد بررسی قرار داد. در این بررسی، دو نوع عصاره فالووس، آسپرژیلوس فومیگا

آبی و الکلی مورد استفاده قرار گرفت که عصاره الکلی به خصوص متانولی موثرتر از سایر عصاره ها از جمله عصاره آبی بود، 

 این تحقیق نیز با پژوهش اخیر همخوانی داشت.  های یافته

( اثرات ضد میکروبی عصاره میوه خارخاسک بر علیه باکتری های استرپتوکوک 13۱1طالعه کالنترهرمزی و همکاران )در م

فکالیس، استافیلوکوک آرئوس، اشریشیا کالی و سودوموناس آئروژینوزا با روش دیسک پلیت و رقت لوله ای مورد بررسی قرار 

استخراج شده بر علیه سوش های استاندارد باکتری های استرپتوکوک گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که عصاره میوه 

 111و  111، 211، 411فکالیس، استافیلوکوک آرئوس، اشریشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا به ترتیب با غلظت های 
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لیتر خاصیت میکروگرم در میلی  211و  411، 411، ۱11میکروگرم در میلی لیتر خاصیت باکتریواستاتیک و با غلظت های 

باکتریسیدال دارند. همچنین مقایسه اثرات ضد میکروبی عصاره این گیاه با آنتی بیوتیک های موثر بر این باکتری ها از قبیل 

و نیترو فورانتویین نشان داد ، اکساسیلین، جنتامایسین، کوتریموکسازول، نالیدیکسیک اسید Gسیپرفلوکساسین، پنی سیلین 

که عصاره متانولی میوه گیاه خارخاسک در غلظت مورد استفاده، اثری قابل مقایسه و در مواردی حتی بیشتر از برخی از این 

آنتی بیوتیک ها بر علیه میکروب های مورد بررسی دارد. نگهداری عصاره میوه خارخاسک در طول مدت زمان پس از استخراج 

 (. Kalantar et al., 2003خاصیت ضد میکروبی آن شد ) باعث کاهش

گونه میکروارگانیسم  11آلی و آبی میوه ها، برگ ها و ریشه های گیاه خارخاسک در برابر  های عصارهفعالیت ضد میکروبی 

دیفتریا،  بیماری زا و غیر بیماری زای استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سابتیلیس، باسیلوس سرئوس، کورینه باکتریوم

اشریشیا کالی، پروتئوس وولگاریس، سراشیا مارسسنس، سالمونال تیفی موریوم، کلبسیال پنومونیه، سودوموناس آئروجنوزا و 

قسمت های مختلف گیاه در برابر اکثر میکروارگانیسم های مورد  های عصارهکاندیدیا آلبیکنز مورد بررسی قرار گرفت. تمام 

نشان دادند. فعال ترین عصاره در برابر باکتری های گرم منفی و گرم مثبت عصاره اتانولی میوه ها آزمایش فعالیت ضد میکروبی 

در برابر باسیلوس سابتیلیس، باسیلوس سرئوس، پروتئوس وولگاریس و کورینه  لیتر میلیمیلی گرم/  10برابر با  MICبا 

 (.Al-Bayati and Al-Mola, 2008باکتریوم دیفتریا گزارش گردید )

 Candidaهشت ساپونین گیاه خارخاسک در برابر شش مخمر مقاوم به فلوکونازول شامل in vitroفعالیت های ضد قارچی 

albicans ،Candida glabrata  ،Candida parapsilosis  ،Candida tropicalis ،Candida krusei  و

Cryptococcus neoformans رسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ساپونین با استفاده از روش رقت میکروبراث مورد بر

در شرایط آزمایشگاهی بسیار  C. neoformansدر برابر چندین گونه کاندیدای بیماری زا و  TTS-15و  TTS-12های 

در برابر کاندیدیا آلبیکنز مقاوم به فلوکونازول  TTS-15و  TTS-12موثر هستند. قابل ذکر است که ساپونین های 

(MIC80= 4.4, 9.4 µg/ml( کاندیدیا نئوفورمنس ،)MIC80= 10.7, 18.7 µg/ml( و کاندیدیا کروسئی )MIC80= 

8.8, 18.4 µg/ml( فعالیت قابل توجهی داشتند )Zhang et al., 2005 در مطالعه حاضر نیز بر اساس نتایج .)MIC  و

MFC در برابر قارچ آسپرژیلوس فالووس از خود  اتانولی و متانولی گیاه خارخاسک اثرات ضدقارچی قابل قبولی های عصاره

 نشان دادند. 

در سال های اخیر پذیرش طب سنتی به عنوان یک روش جایگزین برای خدمات درمانی، افزایش مقاومت نسبت به آنتی 

یاهی ی ناشی از آن ها سبب گردیده است که محققان در پی یافتن عوامل ضد قارچی با منشا گها بیماریبیوتیک ها و درمان 

الکلی گیاه خارخاسک  های عصارهدارای اثرات جانبی کمتر نسبت به آنتی بیوتیک ها باشند. نتایج این پژوهش نشان داد که 

و می تواند به عنوان یک منبع طبیعی برای  باشد میدارای اثرات ضد قارچی قابل مالحظه ای بر قارچ آسپرژیلوس فالووس 

باشد. لذا جداسازی ترکیبات موثره، خالص سازی، بررسی اثرات ضد قارچی آن ها برای  ی عفونیاه بیماریاستفاده در درمان 

 تهیه فرموالسیون های غذایی و دارویی پیشنهاد می شود.
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 نتیجه گیری

به طور کلی آنچه از این تحقیق استنباط می شود این است که شرکت های سازنده دارو به ویژه تولیدکنندگان داروهای ضد 

ی توانند با استناد به نتایج حاصل از این پژوهش، به کمک عصاره گیاه خارخاسک انواع پمادها و محلول ها را به قارچی م

ی قارچی سطحی و جلدی ساخته و آن را جایگزین داروهای شیمیایی موجود کنند. با این حال ها بیماریمنظور درمان 

 جود در گیاه خارخاسک پیشنهاد می گردد.تحقیقات مشابه گسترده تر با استفاده از مواد موثره مو

 

 پیشنهادات

 انجام تحقیقات مشابه با استفاده از مواد موثره موجود در گیاه خارخاسک و مقایسه آن با نتایج مطالعه حاضر 

  ها قارچبررسی اثرات ضد قارچی گیاه خارخاسک بر روی سایر 

 یط تحقیق و بررسی اثرات ضد قارچی عصاره گیاه خارخاسک در شراin vivo 

 استفاده از عصاره گیاه خارخاسک جهت ساخت داروی گیاهی و یا بخشی از داروهای ضد قارچی 
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