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  مقاله اصیل پژوهشی

یآبی و الکل يها عصاره یقارچ بررسی اثر ضد  
  )Ferula gummos(باریجه  هریش 

  
  ،3اهللا نصرالهی عمران آیت، 2اشمی کروئیمسعود ه دسی  ،1صالحی محمد

  4حیدري، مریم اصغر4مسعود مبینی 
  

  چکیده
 که داراي خواص دارویی از جمله خواص ضد از گیاهان بومی ایران است ییک ،)Ferula gummosa(گیاه باریجه  :و هدف زمینه
  .ها انجام شد ریشه باریجه بر رشد قارچ الکلی هاي آبی و منظور تعیین اثر عصاره این مطالعه به. باشد می قارچی
سپس اثر ؛ روش سوکسله تهیه شد به ،گیاه باریجهر ریشه پود اتانولی و متانولی ،هاي آبی عصاره ،تجربیدر این مطالعه  :تحقیقروش 

گذاري، چاهک و تعیین  به سه روش دیسک ،با مقادیر مختلف 1/0ت قارچی آن در رقّ ضدMIC )Minimum inhibitory 
concentration( و MFC )Minimum fungicidal concentration ( برکاندیدا آلبیکنسپاتوژن قارچی  هسه سوی ضد  

)PTCC 5027( ،فومیگاتوس آسپرژیلوس )PTTC 5009 ( روبروم تریکوفیتونو )PTTC 5143 (گرفت مورد بررسی قرار .  
ها براي  تمامی عصاره MFCو  MIC. گونه اثر مهاري نشان داده نشد هیچ ،در روش دیسک و چاهک :ها یافته

براي و متانولی تانولی اعصاره  MIC .بود لیتر بر میلی گرممیکرو 5×104 بیشتر از ،روبروم ترایکوفیتونو  فومیگاتوس آسپرژیلوس
 5/2×104و  25/1×104 :ترتیب برابر با نیز به MFCو  لیتر بر میلی گرممیکرو 25/1×104و  12/3×103 :ترتیب برابر با به کاندیداآلبیکنس

  .بود
داشته در محیط آزمایشگاه  کاندیدا آلبیکنس مخمر بر ضدقارچی  ضد فعالیت تواند می باریجه عصاره متانولی و اتانولی :گیري نتیجه

  .ها ندارند تی نسبت به این نوع از عصارههیچ حساسی احتماالً ،روبروم ترایکوفایتونو  فومیگاتوس آسپرژیلوسهاي  قارچ که حالیدر ؛باشد
  MFC ؛MIC ؛قارچ ؛)Ferula gummosa( عصاره باریجه :هاي کلیدي واژه

  .450-444): 4( 21 ؛1393. پزشکی بیرجندمجله علمی دانشگاه علوم 
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  مقدمه
 حال عین در و موجودات ترین خاموش گیاهان، و ها گل

 گزارش طبق. هستند آفرینش عظمت و قدرت مظهر گویاترین
 درصد80 از بیش امروزه ،)WHO( جهانی بهداشت سازمان

 ها بیماري درمان براي )نفر میلیارد 5 به یکنزد(مردم جهان 
 از بسیاري .)1( کنند استفاده می گیاهی داروهاي از هنوز

 هیچ دارند، فراوانی مثبت اثرات اینکه ضمن گیاهی داروهاي
که  در حالی ؛داشت نخواهند پی در نیز را اي عارضه ضرر و
 یمقاوم هاي قارچ ،داروهاي شیمیایی نادرست و مداوم استفاده

 و بوده اثر کم یا و تأثیر بی آنها روي بر دارو کهکند  را ایجاد می
 تري قوي داروهاي شیمیایی سوي به باید بیماران نتیجه در

از تیره چتریان است و در سراسر  ،نس فروالج .)2( آورند روي
باریجه  .)3( است  منطقه مدیترانه و آسیاي مرکزي توزیع شده

)Ferula gummosa(، هاي  مقاوم و بومی در کوه یک گیاه
یک منبع  ،این گیاه  .خشک ایران است مرطوب و نواحی نیمه

-2000رود و توزیع آن در ارتفاع  شمار می ی صنعتی بهیدارو
در  ،باریجه .شود تر از سطح دریا مشاهده میمتر باال 4000
کند و بهترین زمان براي  لومی رشد می -اي هاي ماسه خاك

  .)4( است ماهشهریورو  مرداد به آن، دسترسی بهتر
 هاي ترین بیماري شایع و مهمترین از یکی ،کاندیدیازیس

 تحت صورت حاد، که به است انسان در طلب فرصت قارچی
 دستگاه و ریه مخاط واژن، ناخن، پوست، در، مزمن و حاد

 اندوکاردیت سمی، سپتی ابهمراه  سیستمیک صورت به گوارش
 رمخم بیماري، عامل ترین ممه .شود می مشاهده مننژیت و

عامل  ،فومیگاتوس آسپرژیلوس .)5( است کاندیداآلبیکنس
موارد آسپرژیلوز  هبیشتر موارد آسپرژیلوز مهاجم، تقریباً هم

 .)6( هاي آلرژیک است مزمن و بیشتر سندرم
دوست با انتشار جهانی  انسان هیک گون ،روبروم ترایکوفیتون

مل شایع کچلی در انسان و یکی از عوا ،این ارگانیسم. است
 ههاي کشاله ران، بدن، پا و دست در هم خصوص کچلی هب

 ،روبروم عفونت حاصل از ترایکوفایتون. باشد نواحی دنیا می
این . یابد مزمن بوده و در بعضی از افراد تا آخر عمر ادامه می

عوامل کچلی  ترین یکی از شایع ،هاي اخیر سالدر  ،ارگانیسم
گرفته روي  بر اساس مطالعات صورت. )7(است در ایران بوده 

این مشخص شد که  ،اسانس میوه و عصاره ریشه باریجه
آلبیکنس و ضد کاندیداقارچی قوي بر  ت ضدداراي فعالی ،گیاه

تعیین اثر  براي این مطالعه .)8، 2( باشد ها می برخی باکتري
 ها انجام الکلی ریشه باریجه بر رشد قارچ هاي آبی و عصاره

   .شد
  

  تحقیقروش 
در دانشگاه  ماه 6ت مد به تجربی و توصیفی،این مطالعه 

  .  انجام شد 1392طی سال در  آزاد اسالمی واحد تنکابن
  :تهیه عصاره

شهرستان جاجرم در از ارتفاعات  ،گیاه باریجه هریش 
یید بخش هرباریوم أو به تشد تهیه  خراسان شمالیاستان 

پزشکی شهید بهشتی  اه علومی دانشگیدانشکده علوم دارو
یید بخش أتپس از  ،گیاهاین . رسید) 563شماره (

در جایی گرم و بدون  ،شناسی دانشگاه پیام نور بجنورد زیست
 ،از آن گرم10 ،پس از تهیه پودر و نور خورشید خشک شد

 حجم سپس ؛شد ریخته لیتري میلی 250 بالن یک و در توزین
 هموژن و رسانده لیتر میلی 100 به %96 وسیله اتانول به، نمونه

؛ گردید تکرار روز سه تمد به بار دو روزي ،عمل این. شد
 تا دویک  تمد به تاریک و گرم مکانی در این مخلوط سپس
 ماده و گردید صاف مخلوط ،تمد پس از این و نگهداري هفته
 گراد در درجه سانتی 4- 1در  روز یک تمد به شده صاف

 در، آمده دست به و عصاره فیلتر ،حلولم و گرفت قرار یخچال
روش  به درنهایت، و شد نگهداري تیره و دار درپیچ شیشه

براي عصاره آبی . شد مانده از عصاره جدا الکل باقی ،سوکسله
با این تفاوت که از حالل آب به  نیز به همین ترتیب انجام شد

 DMSO 5این مرحله با  ،در ادامه .)9( جاي الکل استفاده شد
سی سی  2گرم از هر عصاره در  0.5( 10/1ت رقّ رصدد

DMSO  انجام)  سابرودکستروزبراثسی سی محیط  2.5و 
  .شد
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  :هاي مورد مطالعه سویه
، )PTCC 5027(آلبیکنس استاندارد کاندیدا هاي سویه 

روبروم  و تریکوفیتون) PTTC 5009(فومیگاتوس  آسپرژیلوس
)PTTC 5143(،  و قارچی ایران از مرکز کلکسیون میکروبی

  .صورت لیوفیلیزه تهیه شد در پژوهشگاه صنعتی شهریار به
  :تهیه سوسپانسیون قارچی

هاي یکنواخت و همگن  آوردن سوسپانسیون دست به براي
سنجی استاندارد  از معیار کدورت ،هاي قارچی از غلظت

هاي  تعداد سلول. شد استفادهفارلند براي کاندیدا  مک نیم
با کدورت از سویه کاندیدا شده  نسیون تهیهسوسپاقارچی براي 
براي  سلول و 105تقریباً حاوي  ،فارلند مک معادل نیم

دستگاه اسپکتروفتومتر با استفاده از  آسپرژیلوس و تریکوفیتون
حدود ، %90با میزان عبور نور و نانومتر  530در طول موج 

  .)10( زده شدسلول تخمین  106
  :دیفیوژن دیسک روش به قارچی ضد اثر بررسی

 ؛محیط کشت وارد شد به ،از سوسپانسیون میکرولیتر10
اي براي کاندیدا و  سفره کشت ،این سوسپانسیوناز  ،سپس
 .تهیه گردیدپورپلیت براي آسپرژیلوس و تریکوفیتون  کشت

 40، 30، 20، 10حاوي مقادیر  دیسک عدد5 ،روي هر پلیت
 اضافه و الکلیآبی هاي  عصاره 10/1ت رقّمیکرولیتر از  50و

درجه 37 دماي در گذاري گرمخانه ساعت24 از بعد .گردید
 ساعت 48 پس از براي کاندیدا آلبیکنس و گراد سانتی

هاي  براي قارچ گراد درجه سانتی25دماي  در گذاري گرمخانه
 عدم هاله روبروم، قطر فومیگاتوس و تریکوفیتون آسپرژیلوس

بار تکرار  سه ،عصاره این عمل براي هر. شد گیري اندازه رشد
 شده محاسبه شدهاي ایجاد میانگین قطر هاله ،شد و در پایان

)11(.  

  :چاهک روش به میکروبی ضد اثر بررسی
 ،آلبیکنسکاندیدا سوسپانسیون قارچی از

میکرولیتر به 10 ،روبروم فومیگاتوس و تریکوفیتون آسپرژیلوس
 ایناز  ،سپس ؛اضافه شد آگار محیط کشت سابرودکستروز

پورپلیت  اي براي کاندیدا و کشت سفره کشت سوسپانسیون،
 ،محیط در. تهیه گردیدبراي آسپرژیلوس و تریکوفیتون 

ایجاد و در  ،متر در شرایط استریل سانتی یکچاهک به قطر 5
 100و  90، 80، 70، 60مقادیر مختلف  ،شدههاي ایجاد چاهک

 فه شداضا آبی و الکلیهاي  عصاره 10/1ت رقّ میکرولیتر از
درجه 37 دماي در گذاري گرمخانه ساعت24 از بعد .)10(

ساعت  48 پس از و براي کاندیدا آلبیکنس گراد سانتی
هاي  براي قارچ گراد درجه سانتی25 دماي درگذاري  گرمخانه

 عدم هاله روبروم، قطر فومیگاتوس و تریکوفیتون آسپرژیلوس
بار تکرار  سه ،عصاره این عمل براي هر. شد گیري اندازه رشد
 هاي ایجادشده محاسبه میانگین قطر هاله ،در پایان و شد

  .)11(گردید 
  :MFCو  MIC تعیین
 همایع بر اساس توصی سازي رقیق روش از ،مرحله در این
NCCLS1 هاي  عصاره کشندگی غلظت تعیین حداقل براي

 ،آزمایش این انجام براي. باریجه استفاده شد هریش
 ml µg-1 :شامل قارچی سیون اسپورسوسپان از میکرولیتر10

و   براي آسپرژیلوس ml µg 106- 1و  براي کاندیدا 105
 هاي حاوي غلظت براثسابرودکستروز محیط به ،تریکوفیتون
در محدوده غلظت (  باریجه هریش هاي عصاره مختلف از

 در، کشت هاي محیط سپس ؛شد تلقیح ) 12/3×103تا  5×104
ساعت براي کاندیدا 24 تمد هب ،گراد سانتی درجه 37 دماي

 گراد درجه سانتی25 دماي ساعت در 48 مدت به آلبیکنس و
 ،روبروم فومیگاتوس و تریکوفیتون هاي آسپرژیلوس براي قارچ

تعیین شد و  MIC ،بعد از انکوباسیون .گذاري شدند گرمخانه
هاي قبل از  لوله از میکرولیتر 10 متعاقباً ،MFCبراي تعیین 

 شد کشت داده آگار دکستروزسابرو محیط روي رب ،MICلوله 
و  انکوبه ،شده براي هر قارچذکر دماي در ،مجددطور  بهو 

MFC 13، 12( تعیین شد(.  
  

  ها یافته
                                                        

1 National Committee for Clinical Laboratory Standards 
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   رشد عدم هاله و نبود رثّؤم ها رشد قارچ روي، گیاه باریجه آبی و الکلی هاي عصاره چاهک و دیسک روش دو هر
 در ترقّ روش هب عصاره انواع برابر در روبروم تونیکوفیتر و گاتوسیفوم لوسیآسپرژ کنس،یآلب دایکاند تیحساس زانیم -1جدول

  )تریل یلیم بر کروگرمیم( لوله
  
  
  
  
  
  
  

  .نشد مشاهده
 MIC وMFC،  هاي آبی،  بار تکرار براي عصاره 3بعد از

 MFCو MIC. آمده است یکدر جدول اتانولی و متانولی 
بار تکرار در برابر عصاره 3یکنس پس از براي کاندیدا آلب

میکروگرم بر  25/1×104و  12/3×103 :ترتیب اتانولی به
و  25/1×104 :ترتیب برابر با لیتر و براي عصاره متانولی به میلی
 MFC و MIC. لیتر تعیین شد میکروگرم بر میلی 5/2×104
براي  روبروم تونیکوفیتر و گاتوسیفوم لوسیآسپرژهاي  قارچ
  ).جدول یک(بود  5×104نوع عصاره بیشتر از  2هر 
  

  بحث
هاي الکلی ریشه  نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره

این . دارند کاندیدا آلبیکنس ضدقارچی بر  اثر ضد ،باریجه
 دهنده اثرات ضد ها با نتایج سایر مطالعات که نشان یافته

ت خانواده باریجه است، در برخی جها هاي هم گونهقارچی 
، 17، 8، 7( و در برخی جهات مشابهت دارد )16-14(مغایرت 

اثر اسانس باریجه روي  ،در مطالعه قاسمی و همکاران. )18
   ها بررسی شد و هاله عدم رشد ها و باکتري قارچ

 ،میکرولیتر 7-3هاي داراي  در اطراف دیسک آلبیکنس کاندیدا
  .)8( شدتعیین  14تا  5بین 

Bashir  فعا ،همکاران ولیفروال نارتکسقارچی  ت ضد 
)Ferula narthex ( و  کاندیدا آلبیکنسرا روي

نتیجه مطالعه  .دادندمورد بررسی قرار  فالووس آسپرژیلوس
بودن تأثیر و بی فالووس آسپرژیلوسدرصدي 20مهار آنها 

  .)16( را نشان داد کاندیدا آلبیکنساسانس روي 
یی کاندیدیا ابراهیم و همکاران که اثرات ضد

  فروالهرمونیسشده از هاي جدا ترپن سسکوئی
)Ferula hermonis ( را با استفاده از روش میکرودایلوشن

 MIC ،مورد مطالعه قرار دادند که براي تمامی این ترکیبات
و  Sitara. )14(گزارش شد  تریل یلیم بر کروگرمیم50بیشتر از 
 Ferula( فروال آسافوتیداقارچی اسانس  اثر ضد همکاران،

assafoetida ( و  نایجر آسپرژیلوسرا روي رشد
بررسی کردند که اثر مهاري زیادي نشان  فالووس آسپرژیلوس

هیچ اثر مهاري  ،در نتایج حاصل از مطالعه حاضر .)17( نداد
اي  هاي رشته قارچ بر ضدهاي آبی و الکلی  توسط عصاره
  .مشاهده نشد

 ضد اي روي اثرات طی مطالعه ،نائینی و همکاران
  رازیانه گیاه هاي عصاره و اسانس کاندیدایی

(Foeniculum Vulgare Mill) روش  به ،چتریان هاز خانواد
ت سازي در براث نشان دادند که فعالی گذاري و رقیق دیسک

قوي بوده و  ،کاندیدیایی اسانس دانه رازیانه ضدMIC و 
MFC لیتر است میکروگرم در میلی 308و  300 :ترتیب به آن 

 اثرات ضد 1388در سال  ،ی و همکارانمینوئیان حقیق. )18(
چتریان را با استفاده از روش  هسبز از خانواد هآسپرژیلوسی زیر

در این مطالعه . براث مورد بررسی قرار دادند میکرودایلوشن
قارچی  ضد مناسب عملکرد مشخص شد که زیره سبز داراي

)43/0≤MIC90≤25/0( و اتوسفومیگ آسپرژیلوس بر ضد 
آویژگان و همکاران در . )15( باشد می فالووس آسپرژیلوس

  نوع قارچ آبی عصاره عصاره اتانولی عصاره متانولی
MFC MIC MFC MIC MFC MIC 

  کاندیدا آلبیکنس  5×104  5×104<  12/3×103  25/1×104  25/1×104  5/2×104
  فومیگاتوس آسپرژیلوس 5×104< 5×104<  5×104<  5×104<  5×104<  5×104<
 روبروم تریکوفیتون  5×104<  5×104<  5×104<  5×104<  5×104<  5×104<
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ه گیاه خوشاریزه از خانواد هقارچی عصار اثر ضد ،1385سال 
روش  به ،هاي شایع تعدادي از درماتوفیت ضدبر  را چتریان

در این بین  .مورد بررسی قرار دادندلوله  ت دررقّ
 250و  150، 50، 35(ها  تبه تمام رقّ ،روبروم ترایکوفیتون

  .)7( مقاوم بود و رشد کامل داشت) لیتر گرم بر میلی میلی
گونه عدم رشدي در  هیچ ،نتایج حاصل از مطالعه حاضر

ها نشان  یک از عصاره ها براي هیچ ها و چاهک اطراف دیسک
ره عصاره در ثّؤتواند ناشی از غلظت کم مواد م نداد که می

و تانولی اعصاره  MICهمچنین ؛ مقایسه با اسانس باشد
و  12/3×103 :ترتیب برابر با به کاندیدا آلبیکنسبراي متانولی 

ترتیب برابر  نیز به MFCو  لیتر بر میلی گرممیکرو 25/1×104
اختالف موجود در . تعیین شد 5/2×104و  25/1×104 :با

هاي مختلفی  ها و سویه ناشی از روش ،شده مقادیر گزارش
 ،طور که ذکر شد همان .فته استکار ر است که در آزمایش به

 Ferula(اسانس گیاه باریجه  قارچی ضد خواص
gummosa( ،این گیاه در مطالعات قبلی اثبات شده است و 

 .)19( است باارزش دارویی و شیمیایی ترکیب درصد 95 داراي
 ساقه، ها، برگ ریشه، :چون اي ویژه اندام است ممکن لباغ

 بنابراین ؛باشند داشته را رمؤثّ مواد غیره بیشترین و میوه گل،
 اي ویژه ماده دارویی منبع را گیاه اندام کل توان نمی همیشه

هاي آبی  قارچی عصاره اثرات ضد ،در این مطالعه .)1( دانست
مورد بررسی  )Ferula gummosa(باریجه  هو الکلی ریش

خاطر  آن به قارچی فعالیت ضدرسد  نظر می بهکه گرفت قرار 
پینن و  سابینین، آلفا :هاي مونوترپنی شامل وکربنروجود هید

  .)3( باشد پینن می بتا
  

  گیري نتیجه
 داراي تواند می گیاه باریجه عصاره متانولی و اتانولی

در محیط  کاندیدا آلبیکنس مخمر بر ضدقارچی  ضد فعالیت
و  فومیگاتوس آسپرژیلوسهاي  و احتماالً قارچ باشدآزمایشگاه 

هیچ حساسیتی نسبت به این نوع از ، روبروم ترایکوفایتون
  .ها ندارند عصاره
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Abstract                   Original Article 
 
 

Antifungal activity of in vitro aqueous and alcoholic extracts 
of Barije root (Ferula gummosa)  

 
Mohammad Salehi 1, Seyyed Masoud Hashemi Karuie2, Ayatollah Nasrolahi Omran3, Masoud 

Mobini4, Maryam Asghar Hedari 4 

 

Background and Aim: Ferula gummosa Boiss. (Barije) is an Iranian indigenous plant that has medical and 
antifungal properties. The current study was done to determine the effect of aqueous an alcoholic extracts of 
Ferula gummosa Boiss root on in vitro growth of fungi. 

Materials and Methods: In this experimental study, the plant was dried in the dark and aqueous, alcoholic 
extracts of its root powder were prepared using Soxhlet method. Then, the efficacy of 0.1 dilutions of 
different quantities of the extracts on strains of Candida albicans (PTCC 5027), Trichophyton rubrum 
(PTCC5143), and Aspergillus fumigatus (PTCC 5009) were evaluated employing Disk diffusion, Agar-well 
diffusion, Minimum Inhibitory Concentration (MIC), and Minimum Fungicidal Concentration (MFC) 
methods. 
Results: No inhibited effect was observed in Disk diffusion and Agar-well diffusion methods. MIC and 
MFC values of all extracts for Aspergillus fumigatus and Trichophyton rubrum were more than 
5×104mg/ml. The MIC values of ethanol and methanol extract for Candida albicans were 3.12×103 and 
1.25×104mg/ml, respectively but the MFC values were 1.25×104 and 2.5×104mg/ml, respectively. 
Conclusion: Methanol and ethanol extracts proved to have antifungal activity against Candida albicans yeast 
in vitro while the fungi of Aspergillus fumigatus and Trichophyton rubrum had no sensitivity to these types 
of extracts. 
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