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  چکیده
در واقع . ترین بیماري هاي قارچی فرصت طلب در انسان است رین و شایعــــت  کاندیدیازیس یکی از مهم:مقدمه
طور سنتی از گیاه پیاز ه از زمان هاي گذشته تا کنون ب. باشد یماري قارچی در زنان واژینیت کاندیدایی میمهم ترین ب

 هدف از این .شده استصورت وسیع در مناطقی از استان ایالم براي درمان انواع مختلف عفونت ها استفاده ه تابستانه ب
  .باشد آزمایشگاهی می شرایط در آلبیکنس کاندیدا روي بر تابستانه پیاز گیاه آبی عصاره مطالعه تعیین اثر مهاري

 نور از دور به رطوبت کم و خشک گرم، محیطی در آوري جمع از پس تابستانه پیاز گیاه ساقه :هاروش مواد و 
عصاره آبی گیاه با روش استاندرد عصاره گیري انجام شد و پس از جمع آوري نمونه ها از . شد خشک سایه مستقیم و در

 درجه سانتی گراد در آنکوباتور قرار داده شدند و تاثیر عصاره 37  ساعت در دماي24زایمان به مدت  لینیک هاي زنان وک
  . بار مورد آزمایش قرار گرفت3به روش دیسک دیفیوژن و انتشار در آگار با تعبیه چاهک 

لف عصاره آبی گیاه برروي ل از انجام آزمایش هاي متعدد غلظت هاي مختــنتایج حاص :ي پژوهشیافته ها
 داراي اثر بسیار اندك  mg/ml  5،10،20،40هاينمونه استاندارد قارچ حاکی از این است که غلظت  نمونه هاي بالینی و

بوده  رتبیش هاله عدم رشد نسبت به غلظت هاي پایین تر قطر mg/ml 80غلظت  در برروي کاندیداآلبیکنس بوده اما
  .است

که ساپونین در ساختار گیاه پیازه تابستانه وجود دارد  انتظـار مـی رفـت کـه      ا توجه به این  ب : و نتیجه گیري   بحث
این حتماً در عصاره آبی این گیاه میزان کمتري از این مـاده   بر داراي اثر مهاري قابل توجهی بر روي عوامل قارچ باشد بنا       

 .جهت عصاره گیري این گیاه استفاده شود لیضد قارچی موجود می باشد نتیجه گیري می شود از عصاره الکی و فنو
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  مقدمه
 هاي بیماري ترین ایعشــــ از یکی کاندیدیازیس

 توسط بیماري این .است انسان در طلب فرصت یقارچ
 .)1(،شود می ادـــایج داـــدیـــکان نام به مخمر قارچ

 وجود  انسان در معمول ورــط به دیداـــکان مخمرهاي
 ایمنی سیستم توسط معمول طور به ها آن رشد دارند، و

 مانند دیگر، هاي میکروارگانیسم توسط و انسان بدن
 بدن در یکسان هاي مکان نندهباکتري هاي اشغال ک

عفونت ناشی از کاندیدازیس . می شود محدود انسان
برفک دهان و : طیف وسیعی از عوارض سطحی مانند

التهاب واژن که به طور بالقوه تهدید کننده سالمتی 
عالوه بر این  .)2(،ردـــانسان هستند را در بر می گی

ن عامل هارمیــنوان چـــدا به عـــدیـــگونه هاي کان
ماران بستري شده در ـــونی بیـــاي خـــت هـــعفون

ده و موجب مرگ و میر ـــرح شـــبیمارستان ها مط
 درصد از بیماران بستري در بیمارستان هاي امریکا 40

وینده هاي خارجی ، دوش ــاستفاده از ش .)3(،شده است
و یا اختالالت داخلی می تواند موجب بر هم ریختن 

 ايـــه تريـــکل از باکـــی واژن، متشیعـــفلور طب
 رشد نتیجه در و ها الکتوباسیل :مانند الکتیک اسید
واژینیت  بروز باعث کاندیدا، هاي سلول حد از بیش

 در تمام جهان محققان تحقیقات ).4،5(،کاندیدایی شود
د قارچی بر روي ـــبسیاري را براي بررسی داروهاي ض
 کاندیدا اسروپیکوز،: سویه هاي مختلف کاندیدا مانند

 .)6،7(،ام داده اندـــانج رـــکفیدي و ــیرمونـــولـــگ
گستردگی بیماري هاي قارچی فرصت طلب در افراد 
مستعد و افزایش روز افزون مقاومت هاي داروئی و از 
طرفی دیگر اثرات سوء آن، موجب عالقه به تحقیق در 

از  ).8(،زمینه بررسی آثار ضد قارچی گیاهان شده است
ونت ـــان عفـــ درمي برارانی ای در مناطق غربباز رید
 کردند ی استفاده ممتفاوتی اناهی از عصاره گالینیژوا

از گیاه پیاز تابستانه که از گونه گیاهی  اساس  اینکه بر
 شده ی استفاده ملیالسه می باشد، براي درمان عفونت

 . نشده استی آن هنوز بررسی ضد قارچاتکه اثبات اثر
 در آبی گیاه پیاز تابستانه اثر عصاره  حاضرقیدر تحق

 دای کاندي نمونه هاي بر رواهیـــگـــط آزمایشــشرای
 ی مورد بررسی قارچي هاتینی جدا شده از واژکنسیآلب

  .ردی گیقرار م

  مواد و روش ها
م علمی ـــا اســـتانه بـــاز تابســـاه پیـــ گی

Nectaroscordum Tripedaleارـــبه طـــاواس  در 
و  رویش آن از کوه هاي ایالم جمع آوري شد، مناطق از

ابع طبیعی استان ایالم ـــپس از تایید توسط اداره من
ک و به پودر ـــ درجه خش40اي ـــرگ ها در دمـــب

 روش جوشاندن از گیري عصاره جهت .)9(،تبدیل شدند
این  در گیاه سنتی مصرف با منطبق که شد استفاده
 200 با گیاه پودر گرم 10 منظور بدین. باشد یم منطقه
 20 مدت به و کرده مخلوط جوش مقطر ب لیترآ میلی
 دادن حرارت عمل آن، دائم زدن به هم ضمن دقیقه
 در دار پوش در ظرف در مخلوط، سپس. پیدا نمود ادامه
 ریز بافت با از پارچه مخلوط. شد نگهداري اتاق دماي
 مدت به شده صاف ارهعص محلول سپس. شد داده عبور
 شده و سانتریفیوژ دقیقه در دور 3500 با دقیقه 15

 صاف شیشه روي بر قرار هوا معرض در باالیی محلول
 و شده تبخیر کامل طور به حالل که زمانی تا قرار داده

از نمونه هاي بالینی جدا شده  .آید دست عصاره به پودر
ب هاي ت هاي قارچی مراجعه کننده به مطـــاز واژینی

الم و گونه استاندارد ــر ایـــطح شهـــوصی ســـخص
 جهت بررسی ATCC 2091کنس ـــآلبی داـــکاندی

و نمونه ها در . اره استفاده شدـــاري عصـــاثر مه
 سابورو  و)SDA(آگار دکستروز محیط هاي سابورو

 کارخانه دستورالعمل به توجه با) SDB(براث دکستروز
 درجه 20ه ها در دماي منفی نمون. شد آماده سازنده

روش انتشار در آگار و . )10(،سانتی گراد نگهداري شد
 قارچی ضد فعالیت تعیین روش دیسک دیفیوژن براي

طلب  فرصت هاي قارچ دارویی علیه گیاهان عصاره
 روش انتشار در آگار با .)11(،مورد استفاده قرار گرفت

ش طبق در این رو. )12(،دـــام شـــتغییرات جزئی انج
استاندارد مربوطه پس از شمارش دقیق قارچ ها و تهیه 

دار معین قارچ ـــدارد با مقـــتانـــون اســـسوسپانسی
)cfu/ml200(  آن را بر روي محیط منتقل و با استفاده

از سواپ استریل کشت داده شد، سپس چاهک هایی با 
 میلی متر بر روي محیط کشت سابرو دکستروز 5قطر 

 و انتهاي هر چاهک با محیط سابرو در آگار تعبیه
شرایط استریل بسته شد که از انتشار عصاره در زیر 

سپس . یري به عمل آوردـــلوگـــمحیط کشت ج

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               2 / 6

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1001-en.html


 92 فروردیندوره بیست و یکم، شماره اول،   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم                                    

 56

عصاره در این چاهک ها ) 5-100(غلظت هاي مختلف
 24-48 درجه انکوبه شد، پس از 37ریخته و در دماي 

  .تساعت قطر هاله اي عدم رشد مورد بررسی قرار گرف
  یا فته هاي پژوهش

ک گذاري بیشترین اثر مهاري ـــســـدر روش دی
 میکروگرم بر دیسک بود، و دیسک 3200 مربوط به

ونه اثر مهاري ــیچ گـــه) clotrimazol(کلوتریمازول
 دیده ATCC  2091نداشت، اما اثر مهاري در سویه 

 میلی گرم 100در روش انتشار در آگار در غلظت . شد
اثر . تر داراي بیشترین منطقه مهاري بودبر میلی لی

 مشابه بوده وهاله تقریباً) 20-10-5(مهاري غلظت هاي
 که باتوجه به مطالعات mm 10عدم رشد هرکدام حدود 

اما در . دیگر این میزان اثر قابل چشم پوشی می باشد
 قطر هاله عدم رشد بیشتر شده ml40  وml20غلظت 

 لظت هايـــغ  درتاًو نهای . رسیدmm 12به میزان  و
ml 80قطر هاله عدم رشد به 100  و   mm13رسید  .

ردن ــافه کـــذاري با اضـــک گـــدر روش دیس
روي  رـــ بμg/disk100 -200-400ر ـــادیـــقـــم

 بوده mm5 له عدم رشد ادیسک هاي استاندارد قطر ه
قطر  μg/disk 3200-1600-800در غلظت هاي  و

ه نتایج ب و .بود  8و  mm 6-7 رتیبهاله عدم رشد به ت
دست آمده از اثر این عصاره برروي سویه استاندارد  

روش تعبیه   نشان داد که که درATCC 2091 شماره 
قطر هاله  ،mm100شترین غلظت ـــک در بیـــچاه

در روش  وده وــــــ بmm10 د ــــــدم رشــــــع
ظت ـــترین غلـــشـــذاري در بیـــک گــــســـدی

mg/disk 3,2، دم رشد ـــه عـــطر هالـــقmm 7 
 )1  شمارهجدول(.است

  
  

   اثر مهاري عصاره آبی گیاه پیاز تابستانه بر کاندیدا آلبیکنس طبق روش دیسک دیفیوژن و انتشار در آگار.1 شماره جدول

 دیسک دیفیوژن  هاله عدم رشد آگار دیفیوژن
5 mg/ml 10 mm 100μg/disk 5 mm 

10 mg/ml 10 mm 200 μg/disk  5 mm 
20 mg/ml 10 mm 400 μg/disk  5 mm 
40 mg/ml 12mm 800 μg/disk 6 mm 
80 mg/ml 13mm 1600 μg/disk 7 mm 
100 mg/ml 13 mm 3200 μg/disk 8 mm 

Candida albicans 
ATCC 2091, 100 mg/ml 

10 mm 3.2mg/disk 7mm 

  

 

   و نتیجه گیريبحث
رکیبات ضد قارچی ـــن به داروها و تنیاز  روز افزو

رفی مقاوم شدن گونه هاي کاندیدا ـــجدید و از ط
ج زمینه را براي ـــک هاي رایـــنسبت به آنتی بیوتی

ق حاضر براي بررسی آزمایشگاهی خواص ــانجام تحقی
ضد کاندیدایی عصاره آبی پیاز تابستانه به تنهایی و 

عصاره پیاز .  استونازول پدید آوردهـــهمراه با فلوک
خصوص ه ناطقی از غرب کشور بـــتابستانه در م

 )N. tripedale(اه پیاز تابستانهـــالم از گیـــاستان ای
صورت سنتی براي درمان بیماري هاي باکتریایی و ه ب

با استفاده از روش سنجش . ویروسی استفاده می شد
یاه داراي ـــن گـــت که ایـــده اســـجریان ادعا ش

با مطرح شدن این . )13(،می باشد) saponin(پونینسا
ستانه وجود دارد، ـــادعا که ساپونین در ساختار پیاز تاب

می توان انتظار داشت که عصاره حاضر براي درمان 
گیاه . ایی و قارچی موثر باشدـریـــعفونت هاي باکت

انواده لیالسه با نام ـــ از خ)N. tripedale(پیاز تابستانه
 در ایران جنوب و غرب گ می باشد، که درمحلی پیچ

 درد بخش، آرام به منظور گیاه این از سنتی طب
تا به  .)14(،می شود استفاده استخوان مغز و مفاصل

صورت علمی بر علیه ه حال اثر مهاري این گیاه ب
این نکته نیز قابل . آلبیکنس بررسی نشده است کاندیدا

صورت سنتی ه توجه است که در بسیاري از موارد که ب
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از عصاره هاي آبی استفاده شده داراي اثر مهاري بر 
در . باکتري ها بوده، اما تاثیري بر کاندیدا نداشته اند

منظور اثر ه مطالعه اي که توسط دکتر جعفري ندوشن ب
مهاري عصاره آبی سیر بر کاندیدا آلبیکنس صورت 

 بوده که با mg/ml 12/3 برابر با MICگرفت میزان 
که سیر و پیاز تابستانه هر دو از تیره  به اینتوجه 

که از پیاز سیر  دلیل اینه  بلیالسه هستند احتماالً
استفاده شده داراي ترکیبات ضد قارچی بیشتري در 

ی در این مطالعه از برگ پیاز ـــوده، ولـــساختار خود ب
تواند  فرضیه دیگر می .تابستانه استفاده شده است

گیاه باشد هر چه گیاه پیرتر باشد مربوط به مراحل رشد 
داراي ترکیبات ضد قارچی بیشتري باشد، و در نهایت 

تواند عاملی مهم براي میزان  زیستگاه رشد گیاه که می
ه اي که توسط خانم ع در مطال).15(،ترکیبات گیاه باشد

دیدا منظور تعیین الگوي حساسیتی گونه کانه مومنی ب
) اه خانواده لیالسهگی(آلبیکنس نسبت به عصاره پیاز

انجام شد، نتایج نشان داد کاندیدا آلبیکنس نسبت به 
در ). 16(،عصاره هاي خام و آب سرد پیاز حساس بود

 نتایج حاصل از مطالعه خانم مدنی که به منظور مقایسه
دیانوم ـــجس ومـــاه آلیـــگی ه هايعصار انواع تأثیر

گاهی آزمایش شرایط در مختلف کاندیدا هاي سویه بر

 متانلی، اتانلی، عصاره که داد انجام گرفت نتایج نشان
 ضد اثر گونه هیچ جسدیانوم آلیوم جوشانده خیسانده و

 حاصل عصاره کاندیدایی قارچی ندارند، اما فعالیت ضد
 کاندیدا بر دهـــش ظـــتغلی شیرابه و گیاه کردن دم از

داشته  همراه به را یريــگ ج چشمـــتایـــن آلبیکنس،
 ضد تحت عنوان آثار در مطالعه نطنزیان). 17(،است

 هاي ایزوله علیه زنیان الکلی عصاره و اسانس قارچی
 آلبیکنس کاندیدا فلوکونازول به حساس و بالینی مقاوم

 الکلی هاي عصاره مهاري آزمایشگاهی، تأثیر شرایط در
 هاي سویه رشد بر زنیان گیاه هاي روغنی دانه و

 تأیید آلبیکنس فلوکونازول کاندیدا به مقاوم و حساس
دست آمده از این مطالعه ه با توجه به نتایج ب). 18(،شد

می توان فرضیات ذکر شده در قسمت باال را مد نظر 
 عصاره حال می توان استدالل کرد که احتماالً. داشت

آبی این گیاه داراي ساپونین کمتري می باشد، پیشنهاد 
ر مطالعات بعدي می شود که از عصاره فنولیک د

  . استفاده شود
نتایج این مطالعه نشان می دهد که عصاره آبی 
این گیاه علی رغم داشتن ساپونین فاقد اثر مهاري قابل 

آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهی  مالحظه اي بر کاندیدا
 .است
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Abstract 

Introduction: Candidiasis is one of the most 
common opportunistic fungal diseases in 
humans. This disease is caused by a fungus, 
yeast called Candida. Candida vaginitis is 
the most important fungal disease in wo-
men. Traditionally, in western Iran for the 
treatment of vaginal infections, many diff-
erent plant extracts are used. In this study, 
the inhibitory effect of aqueous extracts of 
Summer Bulbs was studied on isolated sam-
ples of Candida albicans fungal vaginitis. 
 
Materials & Methods: The plant samples 
were dried in a warm, dry and away from 
direct sunlight condition. And the extract 
was prepared by standard herbal extraction 
method. The samples were collected from 
pediatrics clinics and stored in incubator at 
37°C for 24 hours. The effects of extract 
were evaluated through disk diffusion and 

the diffusion embedding sink method, and 
every sample was tested three times. 
 
Findings: The aqueous extract of the plant 
at the concentrations of 5, 10, 20, and 40 
mg/mL had the least effects on Candida al-
bicans, however at the concentration of 80 
mg/mL the diameter of the Candia growth 
zone on agar was very small. 
   
Discussion & Conclusion: Given the prese-
nce of saponins in the plant, it was expected 
to have significant inhibitory effect on the 
fungus. The aqueous extract of this plant 
has probably lesser amount of antifungal 
material; therefore the phenolic or alcoholic 
extract of this plant should be used. 
 
Key words: saponin, candidiasis, aqueous 
extract, Nectaroscordum tripedale 
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