بررسی خواص ضد قارچی و شناسایی ترکیبات …

محمدی

بررسی خواص ضد قارچی و شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه آویشن

کوهی (Thymus kotscuyanus

)Boiss. & Hohen.

 .1ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﻤﺪي *  .2زﻫﺮ ا ﺻﻨﺎﺋﻰ

.2ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺰﺷﮑﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ  ،داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﻰ  ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﻰ ﻫﻤﺪان  ،ﻫﻤﺪان  ،اﯾﺮان
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ9324/2/52:
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش9324/99/52:

ﭼﮑﯿﺪه

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﯾﯽ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروي ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و
اثرات ضد قارچی اسانس آویشن کوهی ) )Thymus Kotschyanusعليه قارچهای کاندیدا آلبيکنس ،کروزهای و گالبراتا مورد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دراﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ آوﯾﺸﻦ ﮐﻮﻫﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽﮔﺎزي و
ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽﮔﺎزي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﻧﮕﺎر ﺟﺮﻣﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﯽ آن ﻋﻠﯿﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻗﺎرﭼﯽ ﺑﻪ روش ﻣﯿﮑﺮوداﯾﻠﻮﺷﻦ اﻧﺠﺎم و
ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ( )MICو ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ( )MBCﻗﺎرچﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ.آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ آوﯾﺸﻦﮐﻮﻫﯽ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  42ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرواﮐﺮول ( 25/4درﺻﺪ) ،ﺗﯿﻤﻮل ( )91/4و ﮔﺎﻣﺎﺗﺮﭘﯿﻨﻦ ( )95/91ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﺎﻧﺲ آن را
ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﻗﺎرچﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﺤﺪوده  1/52ﺗﺎ  1/2و  1/2ﺗﺎ  9ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم
در ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﻧﺲ آوﯾﺸﻦﮐﻮﻫﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎي داروﯾﯽ و اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ داروﻫﺎي ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺳﺎﻧﺲ آوﯾﺸﻦ ﮐﻮﻫﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ داروي ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي :آوﯾﺸﻦ ،اﺳﺎﻧﺲ ،روش ﻣﯿﮑﺮوداﯾﻠﻮﺷﻦ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﯽ.

*
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مقدمه
(93/5درصد) را گزارش کردند ).(Rustaiyan et al, 1999

جنس آویشن ) (Thymusیکی از جنسهای مهم خانواده
نعناع ) (Lamiaceaeو از مشهورترین جنسهای متعلق به

رسولی و همکاران

گياهان اسانسدار است .عمدتا در مناطق مدیترانه ،آسيا،

 kotschyanusرا کارواکرول ( 32/10درصد) ،تيمول (50/0

 311گونه میباشد .در ایران نيز  91گونه پایا و معطر دارد که

نمودند ) .(Rasooli and Mirmotafa, 2003اسانس این گياه
در تجارت جهانی جایگاه خاصی دارد

(Stahl-Biskup et al.,

) .2002; . Maksimovic et al., 2008آویشن

گاماترپينن(7/19درصد)

درصد

بيان

(Naghdi .Badi and

کوهی)

) .Makkizade Tafti, 2003اندام هوایی آویشن کوهی برای

 (Tymus kotschyanusیکی از گونههای آویشن است که در

درمان اختالالت گوارشی استفاده میشود .اسانس این گياه

مناطق مختلف ایران شامل مناطق وسيعی از نواحی شمالی،

فعاليتهای بيولوژیک متفاوتی نظير خواص ضدباکتریایی- ،

غربی و مرکزی ایران مانند مازندران ،گيالن ،آذربایجان،

قارچی ،حشره ،درد و آنتیاکسيدانی از خود نشان میدهد.

کردستان ،اطراف تهران ،لرستان و برخی مناطق دیگر رشد

همچنين بعضی از این روغنها دارای خواص ضد سرطانی

میکند ) Tymus kotschyanus .(Zargari et al., 1989گياهی

هستند

;(Pandey et al., (1996; Hammer et al., 1998

چوبی  -علفی ،تقریباً راست کوتاه قد ،ساقه با انشعابهای

;.Ultee and Smid, 2001; Puertas-Mejia et al., 2002

زیاد ،بدون شاخههای قاعدهای خوابيده ،رگبرگها در سطح

عفونتهای قارچی اگرچه در گذشته شيوع کمتری نسبت به

زیرین برگ برجسته ،جام گل سفيد یا صورتی کم رنگ که

عفونت های باکتریایی و ویروسی داشته اند ،ولی در چند دهه

(Jamzad et

اخير مسؤول افزایش چشمگيری در ميزان بروز بيماری بوده

زمان گلدهی اواخر بهار تا اواسط تابستان ميباشد

) .al., 2009آناليز فيتوشيميایی گونههای آویشن وجود

اند .در بررسیهای انجام شده در سا لهای 9272تا  5111در

ترکيبات فنلی مانند تيمول ،کارواکرول ،تيمونين ،اسيد

آمریکا بروز عفونت های قارچی  517درصد افزایش داشته

کافئيک و اسيد رزمارونيک ،ترپنوئيدها ،فالونوئيدها

است .جنس کاندیدا ) (Candida sppگونههای زیادی را

وساپونين را تائيد مینمایند

شامل میشود که ساکن طبيعی دستگاه گوارش ،مخاط دهان

)(Blumenthal et al., 2000

مطالعات گذشته نشان میدهد که عمدهترین ترکيبات تشکيل

و واژن است و انسان هنگام تولد در عبور از واژن آن را

دهنده  Tymus kotschyanusرا کارواکرول و تيمول تشکيل

کسب میکند .اصلیترین و شایعترین عامل بيماریزای

(Zargari et al., 1989; Rasooli and Mirmotafa

انسانی کاندیدا آلبيکنس ) (Candida albicansاست که به

) .)et al., 2003; Nickavar et al., 2005در مطالعهای که

عنوان چهارمين عامل عفونتهای خونی بيماران بستری در

میدهد

بيمارستانها مطرح شده

توسط سفيدکن و عسگری انجام شد عمده ترکيبات جدا

است(Martin et al., 2003; Al-

شده این گياه شامل کارواکرول (49/4درصد) ،تيمول

) .Fattani et al., 2006; Patterson et al., 2007وجود

میباشد

محدودیتهایی مانند تعداد کم داروهای ضد قارچی ،سمی

) .(Sefidkon and Askari, 2002روستائيان و همکاران در

بودن آنها برای سلولهای بدن و افزایش مقاومت گونههای

Thymus

مختلف کاندیدا به داروهای ضدقارچی از جمله فلوکونازول،

(92/2درصد)

و

گاماترپينن

(91/3درصد)

مطالعهای که از منطقه دیزین استان البرز بر روی

 kotschyanusانجام دادند ،ترکيبات غالب این گياه را تيمول

امروزه توجه محققين را به یافتن ترکيبات جدید با خواص

(31درصد) ،کارواکرول (94/5درصد) و  9و  – 1سينئول

مهارکنندگی رشد ميکروارگانيسم ها با منشأ طبيعی معطوف
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درصد)

در مناطق مختلف کشور رویش دارند

و

ترکيبات غالب اسانس

Thymus
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محمدی

کرده است ).(Calderone et al, 2002; Li et al., 2005

و یکسان به دستگاه تزریق شد تا نوع ترکيبهای تشکيل

بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی خواص ضدقارچی

دهنده آنها مشخص شود .دستگاه  GCاز مدل

اسانس  Thymus kotschanusدر سه مرحله نموی برعليه

 6890و دستگاه  MSازمدل  Agilent 5973با ستونی به طول

برخی از گونههای کاندیدا و شناسایی ترکيبات تشکيل

 31متر ،قطر داخلی  1/52ميلیمتر و ضخامت الیه 1/52

دهنده اسانس این گياه در مرحله گلدهی با استفاده از

ميکرومتر از نوع  HP-5MSبود .طيفنگار جرمی مورد

دستگاه  GC/MSمیباشد.

استفاده مدل Agilent 2273با ولتاژ یونيزاسيون  71الکترون-

مواد و روشها

ولت ،روش یونيزاسيون  EIو دمای منبع یونيزاسيون 551

ارگانیسم ها

درجهسانتيگراد بود .شناسایی طيفها به کمک شاخص

به منظور تعيين حساسيت عوامل قارچی نسبت به اسانس

بازداری آنها و مقایسه آن با شاخصهای موجود در کتب

 Thymus kotschyanusاز مخمرهای بيماریزای

مرجع و مقاالت و با استفاده از طيفهای جرمی ترکيبات

Candida

استاندارد و استفاده از اطالعات موجود در کتابخانه

 Candida glabrata ، Candida albicansو
 kruzeiاستفاده گردید.

کامپيوتری صورت گرفت.

نحوه جمع آوری گیاهان

بررسی فعالیت های ضدقارچی

گياه  Thymus kotschyanusاز منطقه جغرافيایی گردن زاغه

قارچهای  Candida albicansسوش استاندارد

از فروردین ماه تا تيرماه سال  29در مراحل مختلف رویشی

 Candida glabrata ،PTCC:5027سوش استاندارد

قبل از گلدهی ،زمان گلدهی و بعد از گلدهی جمعآوری و

 PTCC: 5297و  Candida kruzeiسوش استاندارد

مورد شناسایی قرار گرفت .بعد از شناسایی ،نمونهها خشک

 5295از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران تهيه

شده و اسانسگيری با دستگاه کلونجر و آناليز مواد مؤثره با

گردید .جهت تهيه کشت تازه و فعال از ميکروارگانيسمهای

PTCC:

*

گاز کروماتوگرافی انجام شد.

مورد مطالعه برروی محيط کشت سابورودکستروزآگار

اسانس گیری

کشت و در دمای  31درجهسانتيگراد و به مدت  41ساعت در

تهيه اسانس به روش تقطير با آب و بخار انجام گرفت .مقدار

انکوباتور قرار داده شد .از کلنیهای مذکور در سرم

 911گرم از تمام بخشهای گياهان (گل – ساقه – برگ و ...

فيزیولوژی سوسپانسيون قارچی تهيه شد .سپس با استفاده از
3

) خشک و پاك شده را با استفاده از آسياب برقی خرد و گياه

الم نئوبار غلظتی از سلولهای قارچی معادل 9/2 ×91

پودر شده به داخل بالن ژوژه دستگاه اسانسگيری ) کلونجر

اسپور در ميلیليتر بدست آمد.

مدل دارونامه بریتانيا ( ریخته و به آن  711ميلیليتر آب مقطر

تعیین حداقل بازدارندگی

اضافه شد .جریان آب سرد مبرد برقرار ،بالن ژوژه درون هيتر

میكرودایلوشن براث

برقی دستگاه قرار گرفت .دستگاه روشن و اجازه داده شد تا

مقدار  520ميکرو ليتر از

مدت دو ساعت فرایند تقطير انجام شود.

 kotschyanusدر مراحل مختلف رویش در یک ميلیليتر

آنالیز اسانسها

حالل دی متيل سولفوکساید ) (DMSOحل گردید ،مدت

جهت آناليز و شناسایی ترکيبات اسانس از دستگاههای گاز

 31دقيفه در دمای آزمایشگاه قرار گرفت تا استوك دارویی

†

)(MIC

به

اسانس گياه

روش
Thymus

کروماتوگرافی) (GCو گاز کروماتوگرافی متصل به طيف
)2. Brain-heart infusion (BHI
3. Minimum inhibitory concentration

سنج جرمی ) (GC/MSاستفاده شد .اسانس در شرایط مشابه
24
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گياه

Agilent

مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران ،جلد  ،1شماره ( 2اسفند )1314

استریل تهيه شد .در ميکروپليتهای  20خانه ،مقدار 911

آنها کارواکرول (25/4درصد) ،تيمول ( )91/4و گاماترپينن

ميکروليتر محيط سابورودکستروز براث به تمام حفرهها و

( )95/91میباشد که در مجموع 74/2درصد کل ترکيبات را

مقدار 911ميکروليتر اسانس به حفره اول اضافه شد .سپس

تشکيل دادند.

غلظتهای سریال (،9 ،5 ،4 ، 90،1 ،35 ، 04، 951 ، 520

نتایج حاصل از اثرات ضد قارچی اسانس

 1/10 ،1/952 ،1/52 ،1/2و  1/13ميکروليتر در ميلیليتر) از

 kotschyanusبرروی گونههای کاندیدا

اسانس در محيط کشت تهيه گردید .در نهایت مقدار911

اثرات ضد قارچی اسانس بدست آمده از گونه

Thymus

ميکروليتر از سوسپانسيون سلولی که حاوی9/2 × 913

 kotschyanusبا روش دیسک دیفيوژن نشان داد که اثرات

اسپور در هر ميلیليتر بود به تمام حفرهها تلقيح شد .در هر

ضد قارچی اسانس این گياه برروی گونههای کاندیدا

بار آزمایش از تمام رقتهای اسانس همراه با محيط کشت

آلبيکنس ،گالبراتا و کروزهای به ترتيب تا غلظت های ،90

بدون قارچ به عنوان شاهد منفی جهت مقایسه کدورت و از

 35و 35ميکروگرم در ميلی ليتر اثرات مهاری بيشتر از قطر

قارچها همراه با محيط کشت به عنوان شاهد مثبت جهت

پليت از خود نشان دادند .بررسی اثرات غلظتهای مختلف

تایيد رشد قارچها استفاده شد  .پس از کشت ،ميکروپليتها

گياه در محدوده  520تا  1/13ميکروگرم در ميلیليتر با

شيکرشدند تا مخلوط کامال یکنواخت گردد .سپس

اسفاده از روش ميکرودایلوشن بررشد سه گونه کاندیدا

ميکروپليتها به مدت  41ساعت در داخل انکوباتور در دمای

نشان داد که اسانس این گياه قادر به مهار رشد تا غلظت

 37درجه قرار داده و نتایج بعد از 41ساعت مورد مطالعه

 1/952ميکروگرم در ميلیليتر میباشد .بنابراین  MICاسانس

قرار گرفت .آخرین رقتی که مانع رشد قارچ گردید به عنوان

این گياه به ترتيب برای گونههای کاندیدا آلبيکنس ،گالبراتا

 MICدر نظر گرفته شد.
تعیین حداقل غلظت کشندگی

*

و کروزهای  1/2 ،1/52 ،1/2و  9 ،1/2 ،9 MFCميکروگرم
)(MBC

در ميلیليتر تعيين گردید (جدول .)9

مقدار  91ميکرو ليتر از هر یک از حفرههایی که قارچ درآن

نتایج حاصل از تجزیه واریانس در جدول  9نشان میدهد

رشد نکرده بود را بر روی محيط کشت سابورودکستروزآگار

که بين ميانگين  MICو  MFCاسانس Thymus kotschyanus

کشت داده شد و به مدت  41ساعت در انکوباتور در دمای

در غلظتهای مختلف برروی گونههای کاندیدا (بجز

 31درجه قرار گرفت و پليتها از نظر رشد قارچ بررسی

کاندیدا کروزهای) در مقایسه با شاهد فلوکونازول در سطح

گردید .غلظتی از اسانس که مانع رشد  ٪22/2از سلول های

احتمال  1/119تفاوت معنی داری وجود ندارد .جهت

قارچی شد به عنوان حداقل غلظت کشندگی باکتری در نظر

مقایسه ميانگين ها از آزمون دنت استفاده شد

گرفته شد.

ميانگين غلظت اسانس  Thymus kotschyanusدر مراحل

نتایج

قبل گلدهی ،زمان گلدهی ،بعد از گلدهی در مقایسه با شاهد
برروی سه گونه کاندیدا با هم مقایسه گردید .بيشترین ميزان

نتایج حاصل از آنالیز اسانس Thymus kotschanusدر

 MICو  MFCمربوط به کاندیدا کروزهای بوده از طرفی

مرحله گلدهی
دراسانس حاصل از بخشهای مختلف گياه

(.(P<1/119

اثرات ضد قارچی اسانس این گياه در زمان گلدهی بيشترین

Thymus

اثر را برروی کاندیدا کروزهای داشته است (شکل شماره .)9

 42 kotschanusترکيب ترکيب شناسایی شد که عمدهترین
4. Minimum bactericidal concentration
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 در مرحله گلدهیThymus kotschanus  مواد شناسایی اسانس گونه-9 جدول
درصد

RI

نام ترکیب

ردیف

0.01
0.92

909
916

Tricyclene
Alpha-Thujene

1
2

0.45

926

Alpha-Pinene

3

0.23

961

Comphene

4

0.11

970

Sabinene

5

0.14

967

Beta-Pinene

6

0.63

980

3-Octanone

7

0.07

977

1-Octen-3-ol

8

1.19

992

Beta-Myrcene

9

0.05

988

3-Octanol

10

0.17

1000

Phellandrene

11

1.22

1023

Alpha-Terpinene

12

Cymol

13

1.8-Cineole

14

3.26
0.60

1009

0.18

1025

Limonene

15

0.06

1039

Beta-Ocimene Y

16

10.86

1026

Gamma-Terpinene

17

0.31

1069

Cis-Sabinene hydrate

18

0.04

903

3-Nonanone

19

0.07

1089

Alpha-Terpinolene

20

0.10

1144

Cis-beta-Terpineol

21

0.26

1098

Linalool

22

0.01

1064

Trans-Sabinene hydrate

23

0.75

1166

Borneol

24

0.48

1187

4-Terpineol

25

0.03

1242

Carvacrol methyl ether

26

16.43

1267

Thymol

27

52.34

1299

Carvacrol

28

0.05

1351

Thymyl acetate

29

0.02

1351

eugenol

30

0.11

1358

Carvacryl acetate

31

0.01

1368

Alpha-Ylagene

32

0.03

1382

Beta-Bourbonene

33

1.83

1414

Trans-Caryophyllene

34

0.07

1414

Alpha-Caryophyllene

35

0.42

1479

Germacrene D

36

0.26

1492

Bicyclogermacrene

37

0.64

1511

Beta-Bisabolene

38

0.05

1526

Delta-Cadinene

39

0.73

1517

Cis-alpha-Bisabolene

40

0.01

1360

Neryl acetate

41

0.19

1589

Spathulene

42

0.20

596

Caryophyllene Oxide

43

0.04

1785

Farnesol

44

20
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جدول  -5نتایج حاصل از آنالیز واریانس اثرات ضد قارچی اسانس  Thymus kotschyanusبرروی گونههای کاندیدا
گونه قارچی

Candida krusei

Candida glabrata

قبل از گلدهی

64 -0.03

0.5 ±0.05A

1 ±0.01

زمان گلدهی

64 -0.03

0.5 ±0.05A

1 ±0.01

بعد از گلدهی

64 -0.03

0.5 ±0.05A

1 ±0.01

فلوکونازل(شاهد)

64 -0.03

0.5 ±0.05A

1 ±0.01

قبل از گلدهی

64 -0.03

0.5 ±0.05B

1 ±0.01

زمان گلدهی

64 -0.03

0.25 ±0.01A

0.5 ±0.05

بعد از گلدهی

64 -0.03

0.5 ±0.05B

1 ±0.01

فلوکونازل(شاهد)

64 -0.03

0.5 ±0.05B

1 ±0.01

قبل از گلدهی

64 -0.03

0.5 ±0.05A

1 ±0.01

زمان گلدهی

64 -0.03

0.5 ±0.05A

1 ±0.01

بعد از گلدهی

64 -0.03

0.5 ±0.05A

1 ±0.01

فلوکونازل(شاهد)

64 -0.03

0.5 ±0.05A

1 ±0.01

1.2
1
0.8

0.6
0.4
0.2
0

شکل  -9مقایسه ميانگين  MICو  MFCاسانس Thymus kotchyanusدر مراحل مختلف برروی گونههای کاندیدا
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Candida albicans

اسانس

محدوده غلظت
(میكروگرم/میلی لیتر)

میانگینMIC

میانگین MFC

بررسی خواص ضد قارچی و شناسایی ترکیبات …

محمدی

بحث

کارواکرول و تيمول در بين جمعيتهای مورد بررسی به

سير روز افزون ابتال به بيماریهای کاندیدایی در افراد مستعد

علت تفاوت در فاکتورهای اکولوژی و جغرافيایی است

)تحت درمان آنتی بيوتيک ،افراد ایدزی و… ) ،وجود

) .( Mazooji et al., 2013فعاليت ضد قارچی اسانس
kotschyanus

محدودیتهایی مانند تعداد کم داروهای ضد قارچی مؤثر بر

Th.

در برابر قارچهای کاندیدا آلبيکنس ،گالبراتا

و از طرفی مقاومتهای ذاتی و اکتسابی دارویی نسبت به

مثبت گزارش شد که به ترتيب تا غلظتهای 90 ،90و 35

قارچها از جمله گونههای کاندیدا و همچنين گرایش به

ميکروگرم در ميلیليتر فطر هاله عدم رشد بيش از قطر پليت

داروهای گياهی به دليل تاثيرگذاری مناسب و عوارض جانبی

بود ،سپس  MICاسانس مورد نظر به روش ميکرودایلوشن

کم ،استفاده از آن را افزایش داده است.

برروی گونههای نامبرده مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج این

در مطالعه حاضر ترکيبات شيميایی موجود درمرحله گلدهی

مطالعه نشان میدهد که اسانس آویشن کوهی پتانسيل باالیی

اسانس این گياه توسط روش کروماتوگرافیگازی و

از فعاليت های ضد قارچی در برابر هر قارچ (مخمر) مورد

کروماتوگرافیگازی متصل به طيف نگار جرمی شناسایی و

آزمایش دارد (جدول  .)5این پتانسيل ناشی از ترکيبات مانند

در سه مرحله نموی

تيمول و کارواکرول بوده که از خاصيت ضد ميکروبی و

C.

ضد قارچی خوبی برخوردار میباشند .کارواکرول ترکيب

تاثير مهاری

اسانسTh. kotchyanus

عليه قارچهای  C. glabrata ،Candida albicansو

 kruseiمورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از بررسی

اصلی اسانس آویشنکوهی ) (Th. kotschyanusبوده که نه

ترکيب شيميایی اسانس آویشن کوهی در مطالعه حاضر تا

تنها باعث مهار جمعيت ميکروبی میشود بلکه با افزایش

حدودی با سایر بررسیهای صورت گرفته توسط محققين

نفوذپذیری غشاء قارچها ،آنها را نسبت به سایر مواد ضد

دیگر مطابقت

قارچی حساس وآسيب پذیر می نماید

دارد (Sefidkon et al., 2002; Rustaiyan et

.(Helander et al.,

); .al., 1999; Rasooli and Mirmotafa, 2003در اغلب این

) 1998ترکيبات دیگر مانند گاما – ترپينن که با مقدار کمتر

مطالعات ترکيباتی مانند کارواکرول ،تيمول  ،گاماترپينن و

در اسانس آویشن کوهی وجود دارد به علت تعامل با

 – 1 ، 9سينئول عمده ترین اجزاء اسانس آویشن کوهی بوده

کارواکرول و تيمول خاصيت سينرژیک داشته و میتواند

که در مطالعه حاضر نيز عمدهترین ترکيبات تشکيل دهنده

اثرات ضد ميکروبی آنها را افزایش دهد

این گياه را کارواکرول (25/4درصد) ،تيمول ( )91/4و

) .etal., 2003در مطالعات انجام شده در داخل و خارج از

گاماترپينن ( )95/91را تشکيل داد )جدول  .)9دو ترکيب

کشور اثرات ضد ميکروبی و ضد قارچی تعدادی از گياهان

کارواکرول و تيمول که از ترکيبات کليدی اسانس این گياه

دارویی مانند نظيراسطوخودوس ،آویشن شيرازی ،آویشن

هستند  ،مقادیرشان متفاوت بوده و تعادل بين دو ترکيب

کوهی ،اکليل کوهی ،سياه دانه ،درمنه مورد بررسی قرار

میتواند تحت تاثير ارتفاع قرار گيرد که با افزایش ارتفاع

گرفته و مثبت ارزیابی شده است

ميزان کارواکرول کاهش و تيمول افزایش مييابد که نمونه

;Rasooli and Mirmotafa, 2003; Zarei et al., .(2006
Nariman et al., 2004; Letessier et al., 2001; Negahban
; et al., 2007در مطالعه  Obaidatو همکاران اثر کارواکرول

مطالعه حاضر از مناطق با ارتفاع کم جمعآوری شد که ميزان
کارواکرول بيش ار تيمول گزارش گردید

(Ebrahimi et al,

(Vardar- Unlu

;(Shahidi et al ., 2004

و تتراسيکلين بر روی کاندیدا آلبيکنس و پنج سوش

) .2013مزوجی و همکاران با مقایسه ترکيبات شيميایی

باکتریایی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این تحقيق نشان داد

اسانس آویشن کوهی دریافتند که مهمترین تفاوت در ميزان

که دیسکهای حاوی 41ميکروگرم کارواکرول تاثير بسيار
21
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خوبی بر روی کاندیدا آلبيکنس دارند

گونههای کاندیدای مورد مطالعه از نظر آماری متفاوت بود

.(Obaidat et al.,

را بروی کاندیدا آلبيکنس بررسی کرده بودند  21 MICو 21

گالبراتا معنی دار نشد ولی با کاندیدا کروزهای معنی دار

به ترتيب  04و  952ميکروگرم بر ميلیليتر گزارش گردید که

گردید ) ، (P<0.0001هرچند در این مطالعه با افزایش

در تحقيق ما  MICنتایج بهتری را از خود نشان داد

غلظت اسانس ،ميزان رشد گونههای کاندیدای مورد مطالعه

) .(Vardar- Unlu etal., 2010در مطالعهای که توسط

کاهش یافت .باتوجه به اینکه استفاده از گياهان دارویی

محمدی و همکاران در سال  5194انجام شد فعاليت ضد

نسبت به داروهای شيميایی از عوارض جانبی کمتری

قارچی تعدادی از گياهان از جمله آویشن کوهی را برروی

برخوردار بوده و از نظر اقتصادی نيز مقرون به صرفه هستند

آسپرژیلوس فالووس ،فوزاریوم اگزیسپوروم و آلترناریا

 ،لذا ضروری است تا با مطالعات بيشتر بر روی خواص ضد

آلترناتا مورد بررسی قرار گرفت و  MICآنها به ترتيب ،1/2

قارچی و ترکيبات تشکيل دهنده اسانس آویشن کوهی بتوان

 9و  1/2ميکروگرم در ميلی ليتر گزارش گردید

در آینده به نتایج مطلوبی دست یافته و اسانس این گياه را

) .(Mohammadi et al., 2014در مطالعاتی که فرزانه و

جایگزین داروهای ضد قارچی نمود .این مطالعه در راستای

نگهبان بر روی اسانس درمنه انجام دادند اثرات ضدقارچی

حل مشکالتی چون اثرات جانبی داروهای ضد قارچی

et

شيميایی و جایگزینی آن ها با داروهای ضد قارچی گياهی

این گياه را بر روی قارچ فوزاریوم قوی گزارش نمودند

جهتگيری شد.

 .(Farzaneh al., 2006: Negahban et al.,) 2007در
مطالعه دیگری امينی و همکاران اثرات ضد قارچی آویشن

نتیجهگیری

کوهی را بروی قارچها بررسی ،نتایج این مطالعه نشان داد

از آنجا که اسانسهای جدا شده از

که اسانس این گياه در غلظت  511ميکروگرم در ميلیليتر

برروی گونههای  Candidaبه کار رفته در این مطالعه اثر

گردید ). (Amini et al., 2012

بازدارندگی و ضد قارچی خوبی داشتند ،لذا میتوان از آنها

بطور کامل مانع رشد قارچها

Thymus kotchyanus

در مطالعه محمدپور و همکاران  MICآویشن شیرازی،

به عنوان اسانسهای مفيد بر عليه این گروه از قارچها و حتی

آویشن کوهی مازندران و آویشن دنایی برروی کاندیدا

با مطالعات وسيعتر بر روی قارچهای رشتهای استفاد نمود،

آلبيکنس به ترتيب  3 ،9و  1/1ميکروگرم در ميلیليتر

اما بررسی خاصيت ضد قارچی این اسانس در شرایط

گزارش گردید که با مطالعه انجام شده در این تحقيق

نياز به بررسی اثرات دما ،pH ،مواد داخل بدن موجود زنده و

مطابقت دارد ) .(Mohammadpour et al., 2011براساس

بر روی آن و همچنين ایجاد مقاومت دارویی در برابر این
اسانسها و مطالعات

نتایج حاصل از بررسیهای ضد قارچی در این مطالعه ،تاثير

Invivo

تکميلیتر دارد.

غلظتهای مختلف اسانس  Th. Kotschyanusبر ميزان رشد
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Abstract
Due to the increasing drug resistance microorganisms and and tend to use medicinal plants in the present study,
biochemical composition and antifungal effects of Thymus Kotschyanus essential oil against Candida albicans,krusei
and glabrata have been evaluated. in this study, the chemical composition and antifungal activity essential oil by the
Gas chromatography/ mass spectrophotometer (GC/MS) and micro dilution method was determined respectively. The
collected data was analyzed by the Minitab 16 software using ANOVA. The chemical analysis of the essential oil by
Gas chromatography/ mass spectrophotometer (GC/MS) revealed the presence of 45 substances, mainly including
carvacrol (52.4%), Gamatrpynen (12.1%) and thymol (10.4). MIC and MBC of the essential oil determined in the
range of 0.25 to 0.5 and 0.5 to 1 μg/ ml, respectively. The results of this study indicate that essential oilThymus
Kotschyanus have a high antibacterial activity. Due to drug resistance and side effects of antifungal drugs are
. chemical can more studies of thyme essential oil as a natural anti-fungal drug use
Key words: Thymus kotschyanus, essential oil, microdilution broth method, antifungal activity

*

Corresponding Author, E-mail: Mohammadi.ab@ lu.ac.ir

05

