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  مقاله اصیل پژوهشی

  برگ و یو آب یمتانول يها عصاره یقارچ اثرات ضد یبررس
  دایکاند يها گونه يگردو بر رو وهیپوست م 

  
  4زاده ، محمد جواد نجف3، حسن رخشنده2يناصر یعل، 1یپرهام ارج

  
  چکیده

 يها محققین را به گسترش روش ،یقارچ ضد يزیاد داروها نسبتاً یمقاوم و نیز عوارض جانب یقارچ يها ظهور گونه :و هدف زمینه
و  وهیپوست م یو متانول یآب يها عصاره ییدایکاند اثرات ضد یابیهدف از این مطالعه، ارز. کند یها وادار م قارچ ضدبر  یجدید درمان
  .بود دایمختلف کاند يها هگون يرو بر) Juglans regia(برگ گردو 

 يها عصاره یقارچ ، اثرات ضدBroth Microdilution((در محیط مایع  يساز از روش رقیقمطالعه، با استفاده  نیدر ا :تحقیقروش 
 دایو کاند سیکالیتروپ دایگالبراتا، کاند دایکاند کنس،یآلب دایکاند( یدائیچهار گونـه کاند و برگ گردو بر ضد وهیپوست م یو متانول یآب

رار داده شدند و مختلف از این ترکیبات ق يها در مجاورت با غلظت ،د آزمایشمور یقارچ يها گونه. گرفتقرار  شیمورد آزما) یکروزئ
 یو متعاقب آن حداقل غلظت کشندگ ) MIC(Minimum Inhibitory Concentration((از رشد  یکنندگحداقل غلظت مهار

))MFC( Minimum Fungicidal Concentration( ور جداگانه تعیین شدط ههاي مورد نظر ب قارچ يها برا هر یک از عصاره.  
ی نشان یهاي کاندیدا گونه ضدقارچی بر  فعالیت ضد ،برگ گردو متانولی پوست میوه و  دست آمده، عصاره بر اساس نتایج به :ها یافته

ی یهاي کاندیدا متانولی پوست میوه و برگ گردو براي گونه هاي آبی و عصاره) MIC(کنندگی از رشد مقادیر حداقل غلظت مهار. داد
. دست آمد هلیتـر ب گرم در میلـی میلـی 25 - 125/3و  50 -5/12 ،25 - 125/3 ،50 -25/6در محـدوده : ترتیب به شـده آزمایش

لیتـر  گرم در میلـی میلـی 25- 25/6 هاي متانولی پوست میوه و برگ گردو در محـدوده عصاره) MFC(حـداقـل غلظت کشندگــی 
  .قارچی خود را اعمال نمود و برگ گردو تنها از طریق توقف رشد قارچ، اثرات ضد آبی پوست میوه  عصاره. تعیین شد

  .دباش هاي کاندیدا می قارچی بر روي گونه ت ضدداراي قابلی ،عصاره متانولی پوست میوه و برگ گردو :گیري نتیجه
  عصاره آبی و متانولی؛ کاندیداهاي  گونه ؛گردو :هاي کلیدي واژه

  .124-115): 2( 22دوره  ؛1394. ه علوم پزشکی بیرجندمجله علمی دانشگا

  02/04/1394 :پذیرش                 06/06/1393: دریافت
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  مقدمه
هاي قارچی که در گذشته کمتر دیده  بروز بیماريامروزه، 

کننده بسیار زیاد، رو ند، با توجه به وجود شرایط مستعدشد می
 :مانندمختلفی هاي  که بیماري طوري هب ؛به افزایش است

از جمله  ،...کاندیدیازیس، آسپرژیلوزیس، موکورومایکوزیس و 
مشکالتی هستند که بیماران دچار ضعف ایمنی را تحت تأثیر 

دهند و روند بهبودي این بیماران را با مشکل مواجه  قرار می
اي از  عامل طیف گسترده ،هاي کاندیدا گونه). 1( سازند می

توان به  د که از آن جمله میهاي گوناگونی هستن عفونت
هاي کاندیدیازیس جلدي  هاي غشاي مخاطی، سندرم عفونت

هاي حیاتی بدن اشاره نمود  هاي کاندیدیازیس ارگان و عفونت
)2 ،3 .(  

علت  گونه کاندیدا، کاندیدا آلبیکنس به150از میان حدود 
ترین پاتوژن  زایی بیشتر، معمول بودن فاکتورهاي بیماريدارا

هاي  درصد عفونت60باشد که بیش از  شده می شناختهانسانی 
بروز  ،با این همه .دهد کاندیدایی را به خود اختصاص می

کاندیدا تروپیکالیس،  :هاي دیگر از جمله گونه توسطعفونت 
اي یافته  کاندیدا گالبراتا و کاندیدا کروزئی نیز رشد فزاینده

  ). 4(است 
ویژه  هچی آزولی بقار عوامل ضد  به ،کاندیدا گالبراتا

هاي ناشی از  متأسفانه عفونت ؛ بنابرایناستفلوکونازول مقاوم 
همراه با میزان باالي مرگ و میر در بیماران دچار  ،این قارچ

یک مشکل عمده در ارتباط با . باشد نقص ایمنی می
هاي ناشی  هاي ناشی از کاندیدا گالبراتا، کنترل عفونت عفونت

هاي  کنی و درمان کامل عفونت ریشه. دباش از این ارگانیسم می
   .استدار در بیشتر موارد مشکل  متعال

آمیزي براي  طور موفقیت هقارچی آزولی که ب عوامل ضد
هاي ناشی از کاندیدا آلبیکنس مورد استفاده قرار  درمان عفونت

هاي ناشی از کاندیدا گالبراتا چندان  در مورد عفونت ،گیرند می
که میزان  اند دادهمطالعات نشان ). 5(بخش نیستند  رضایت

مرگ و میر ناشی از عفونت با کاندیدا تروپیکالیس بیشتر از 
تحقیقات نشان . باشد عفونت ناشی از کاندیدا آلبیکنس می

  هاي  که مقاومت به فلوکونازول در بین ایزوله اند داده
  کاندیدا تروپیکالیس افزایش یافته است که این امر باعث 

  ). 7، 6(گردد  شدن عفونت ناشی از این ارگانیسم می تر پیچیده
و بیماري ایدز و متعاقب آن  HIVبا ظهور ویروس 

استفاده وسیع از فلوکونازول براي پیشگیري از بروز 
هاي  هاي قارچی در این بیماران، افزایش شیوع عفونت عفونت

مشاهده شده  یدا کروزئی نیز نسبت به این داروکاندناشی از 
نظر از مقاومت این قارچ نسبت به داروي  صرف). 8(است 

فلوکونازول، امروزه مواردي از کاهش حساسیت این قارچ 
و فلوسیتوزین نیز گزارش  Bنسبت به داروهاي آمفوتریسین 

  ). 9(شده است 
قارچی شیمیایی  عوارض جانبی بسیار زیاد داروهاي ضد

اعث شده ب ،باشند اي از مواقع بسیار خطرناك می که در پاره
از این داروها  ،ی که امکان داردیاست که پزشکان تا آنجا

وجود چنین مسائلی باعث شده است ). 10(کمتر استفاده کنند 
که محققین و دانشمندان درصدد یافتن ترکیباتی باشند که 
. اثرات بسیار خوب و عوارض جانبی کمتري داشته باشند

ی بر روي اثرات همین منظور، تا به امروز مطالعات مختلف به
عنوان داروي جایگزین  ی گیاهان و استفاده از آنها بهیدارو

صورت گرفته است که گیاه گردو هم از این قضیه مستثنی 
  . نبوده است

از راسته  ،Juglans regiaگیاه گردو با نام علمی 
Juglandales  و از خانوادهJuglandaceae این . است

وجود ترکیبات . باشد میگونه 59جنس و 7خانواده متشکل از 
، ها تانن :ویژه برگ گیاه گردو نظیر همختلفی در پوست و ب

و مشتقات اکسیژنه ) Jugloneویژه  هب(ترکیبات نفتاکینونی 
اسیدها،  ، فنولیک)Quercetinویژه  هب(نفتالن، فالوونوئیدها 

سبب کاربرد گسترده اجزاي  ،ها و اسیدهاي چرب روغن
با این حال عمده  ؛نتی شده استمختلف این گیاه در طب س

فعالیت ضد به ترکیبات  ،قارچی این گیاه میکروبی و ضد
فنولیک مشتق از این گیاه نسبت داده شده  فنولیک و پلی

   .است
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میکروبی گیاه  ی و ضدیاثر دارو ،در مطالعات مختلفی
-11(مورد بررسی قرار گرفته است ) Juglans regia(گردو 

اي ترکیبات  و همکاران در مطالعه Oliveiraطور مثال  به). 13
کروبی پوست یم فعالیت ضداکسیدانی و  فنلی، ظرفیت آنتی

 ،آنها مطالعهدر . گردو را در پرتغال مورد بررسی قرار دادند
هاي گرم منفی و  هاي گرم مثبت در مقایسه با باکتري باکتري

 ،نئوفرمنس  کوسوهاي کاندیدا آلبیکنس و کریپتوک قارچ
سیت بیشتري نسبت به عصاره آبی پوست گردو نشان حسا

 هدف از مطالعه حاضر نیز ارزیابی اثرات ضد). 14(دادند 
) Juglans regia(کاندیدایی پوست میوه و برگ گیاه گردو 

در مقایسه با داروهاي فلوکـونازول، کلوتریمازول و نیستاتین 
یدا کاندیدا آلبیکنس، کاند(ی یبر روي چهار گونـه کاندیدا

منظور  به) گالبراتا، کاندیدا تروپیکالیس و کاندیدا کروزئی
قارچی جدید با عوارض جانبی کمتر  ضد ترکیبدستیابی به 

 .بود
  

  تحقیقروش 
هاي  منظور تعیین حساسیت سوش به ،این مطالعه

ی برگ و هاي آبی و الکل استاندارد کاندیدا نسبت به عصاره
 ،قارچی رایج اي ضدبا داروهپوست میوه گردو و مقایسه 

شناسی بیمارستان  روش میکرودایلوشن در آزمایشگاه قارچ به
  . قائم دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام گرفت

 Brothاز روش استاندارد ،در این مطالعه
Microdilution بررسی  برايMIC  ،داروهاي نیستاتین

هاي آبی و الکلی پوست  کلوتریمازول و فلوکونازول و عصاره
مواد مورد مطالعه شامل . ه و برگ گیاه گردو استفاده گردیدمیو

ه در فصل تابستان از ک و پوست میوه گردو بود برگ
پس از  و آوري شدند سکن خراسان رضوي جمعشهرستان برد

در هرباریوم دانشکده داروسازي دانشگاه علوم  ،تد هویتأیی
پزشکی مشهد، در درجه حرارت اتاق و در شرایط سایه خشک 

با روش خیساندن  ،آمده دست هسپس پودر شده و پودر بشدند؛ 
)Maceration( گیري شد و  با دو حالل آبی و متانولی عصاره

در ) Rotary evaporator(در نهایت توسط دستگاه روتاري 
دور در دقیقه، 70گراد و سرعت چرخش  درجه سانتی40دماي 

ساعت در دماي 24مدت  عصاره حاصل تغلیظ شد که به
تا زمان انجام  صورت خشک بهشد و درجه انکوباتور 37

  . داري گردیدتحقیقات در فریزر نگه
کاندیدا : هاي کاندیدایی مورد آزمایش شامل گونه

کاندیدا گالبراتا و کاندیدا  ،آلبیکنس، کاندیدا تروپیکالیس
هاي علمی و صنعتی  شده از سازمان پژوهش کروزئی تهیه

شناسی دانشکده دامپزشکی  ایران و مرکز تحقیقات قارچ
   .دانشگاه تهران بودند
کستروز ددر محیط سابورو ،ییهاي کاندیدا هر یک از گونه

درجه 37ساعت در دماي 24مدت  و بهشده آگار کشت داده 
هاي تازه و منفرد  از کلنی. گراد گرماگذاري شدند سانتی

توسط آنس  ،در زیر هود و کنار شعله کاندیدایی رشدیافته
برداشت شد و در آب مقطر استریل سوسپانسیون استریل 

براي  ستفاده از دستگاه اسپکتروفتومتربا ا ؛ سپسگردید
 لیتر، سلول مخمري در هر میلی 1065دست آوردن تعداد  هب

سوسپانسیون مخمري  )Transmittance(میزان عبور نوري 
میزان عبور نوري . نانومتر محاسبه گردید530در طول موج 

سلول مخمري  106دهنده تعداد تقریبی  رصد نشاند 78تا  61
تی تا رقّ شد سازي آمده رقیق دست هسوسپانسیون ب. باشد می

ت سریال از سپس رقّ. دست آید هسلول مخمري ب 105معادل 
هاي آبی و الکلی پوست میوه و برگ گردو و نیز  عصاره

، کلوتریمازول و نیستاتین با استفاده از داروهاي فلوکونازول
سابورو دکستروز و محیط  Broth Microdilutionش رو

هاي  رقت. اي تهیه شد خانه96هاي  پلیتبراث در میکرو
گرم  میلی 02441/0- 50هاي مورد نظر  دست آمده از عصاره به

 -128/0 در مورد داروها براي فلوکونازول لیتر و در میلی
و براي  567/9×10ˉ4-2 ، براي نیستاتین25/6×10ˉ5

پس از تهیه رقت سریال . بود 008/0 -9/3×10ˉ6کلوتریمازول
 MIC زانیمیکرولیتر از سوسپانسیون فوق، م 100و افزودن 

ساعت 48و داروها پس از  یاهیگ يها از عصاره کیهر 
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 گراد، یدرجه سانت 37 يها در دما تیپلکرویم ونیانکوباس
 MICقرار گرفت و  یمورد بررس) Visual( یصورت چشم به

 ها شیآزما ،ییدایهر گونه کاند يبر رو. دیگرد نییآنها تع
حداقل غلظت  نییمنظور تع به. حداقل سه مرتبه تکرار شدند

 یاهیگ يها عصاره يها ت، از هر یک از رقّ)MFC(کشندگی 
رشـد در آنها ، MIC شیکه در آزما یقارچ ضد يو داروها

صورت نگرفته بود، در محیـط سابورو دکستروز آگار کشت 
ز طی زمان انکوباسیون در دماي ه شد و بعد اداد يا سفره

. گرفتها مورد بررسی قرار  گراد، کشت درجۀ سانتی37
کمترین غلظتی که در کشت مجدد هیچ رشدي در آن دیده 

هاي مورد  از عصاره کیهر  يبرا MFCعنوان  نشد، به
   .ثبت گردید یقارچ ضد يآزمایش و داروها

و با کمک ) 15یش ویرا( SPSSافزار  ها توسط نرم داده
سطح  در ANOVAشده و  زوج  T-testهاي آزمون
  . شدندتجزیه و تحلیل  05/0 داري کمتر از معنی
  ها یافته

) MIC(از رشد  یکنندگمقادیر حداقل غلظت مهار
 یو الکل یآب يها و عصاره نیستاتین مازول،یفلوکونازول، کلوتر

 يها گونه يو برگ گردو در محیط کشت مایع برا وهیپوست م

-032/0در محـدوده  :ترتیب شـده، به آزمایش ییدایکاند
 9/3×10ˉ6- 5×10ˉ4لیتر،  یگـرم در میلـ یمیلـ 001/0

گرم در  یمیل 9/3×10ˉ3-1لیتـر و  یگرم در میلـ ییلـم
 125/3-25لیتـر،  یگرم در میلـ یمیلـ 25/6-50لیتر،  یمیل

لیتـر  ییلـگرم در م یمیلـ 5/12-50لیتـر،  یگرم در میلـ یمیلـ
  . دست آمدند هلیتـر ب یگرم در میلـ یمیلـ 125/3-25و 

فلوکـونازول، ) MFC( یحـداقـل غلظت کشندگــ
و  وهیپوست م یالکلــ يها و عصاره نیستاتین مازول،یترکلو

گـرم  یمیلـ 001/0- 032/0در محـدوده  :ترتـیب برگ گردو به
لیتـر و  یلـگرم در می یمیلـ 9/3×10ˉ6-1×10ˉ3لیتر، یدر میلـ

گرم در  یمیلـ 25/6-25لیتر،  یگرم در میل یمیل 9/3×10ˉ1-3
  . لیتـر تعیین شد یمیلـ

 قیتنها از طر ،و برگ گردو وهیپوست م یآب يها عصاره
کنند یاعمال م خود را یقارچ توقف رشد قارچ اثرات ضد .

هاي  اساس نتایج حاصل عصاره بر .)1 نمودار)(1جدول (
هاي آبی  ه و برگ گردو نسبت به عصارهمتانولی پوست میو

که  طوري به ؛هاي کاندیدایی داشتند ثیر بیشتري بر روي گونهأت
ها بودند که این  فقط قادر به مهار رشد قارچ بیهاي آ عصاره

  .)p>05/0( دار بود اختالف از نظر آماري معنی
  

 هاي کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا گالبراتا  ازي در محیط مایع بر روي گونهس رقیقروش  هاي گیاهی و داروها به عصاره MFCو  MICنتایج  - 1جدول 

  ترکیب
  گونه کاندیدایی

  کروزئی کاندیدا  تروپیکالیس کاندیدا  کاندیدا گالبراتا کاندیدا آلبیکنس
MIC  

)mg(  
MFC  

)mg( 
MIC  

)mg( 
MFC  

)mg( 
MIC  

)mg( 
MFC 

)mg( 
MIC 

)mg( 
MFC 

)mg( 
 -   25  -   5/12 -   50  -   50  عصاره آبی برگ گردو

  25  5/12  25/6  125/3  25  25  5/12  5/12  عصاره الکلی برگ گردو
  -   5/12  -   25/6  -   50  -   25  عصاره آبی پوست گردو

  25/6  125/3  25/6  125/3  25  25  25  25  عصاره الکلی پوست گردو
  9/3× 10 -3  9/3× 10 -3  25/1× 10 -1  25/1× 10 -1 1  1   81/7×10-3  81/7×10-3  داروي نیستاتین

  2× 10 -3  2× 10 -3  6/1×10-2  6/1×10-2  2/3×10-2  2/3×10-2  10-3  10-3  داروي فلوکونازول
   9/3×10-6   9/3×10-6 25/1×10-4 25/1×10-4  10-3  5×10-4 9/3×10-6   9/3×10-6  داروي کلوتریمازول
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هاي آبی و الکلی برگ و پوست میوه گردو بر  عصاره MIC -1 نمودار
  هاي کاندیدا  هروي گون

  
ترین گونه کاندیدایی  دهند که حساس نتایج نشان می

هاي آبی برگ و پوست گردو و الکلی برگ  نسبت به عصاره
در عصاره الکلی پوست  .باشد گردو، کاندیدا تروپیکالیس می

دو گونه کاندیدا تروپیکالیس و کاندیدا کروزئی  ،گردو
ترین  دا گالبراتا مقاومکاندی. اند تر از دو گونه دیگر بوده حساس

ترین گونه نسبت به داروي  گونه و کاندیدا کروزئی حساس
ها به  کاندیدا آلبیکنس نسبت به سایر گونه. نیستاتین بودند

که کاندیدا گالبراتا  در حالی ؛تر بود فلوکونازول حساس
. مقاومت بیشتري از سایرین نسبت به این دارو نشان داد

و کاندیدا کروزئی نسبت به دو گونه همچنین کاندیدا آلبیکنس 
که  در حالی ؛دیگر حساسیت بیشتري به کلوتریمازول داشتند

  .ترین گونه نسبت به این دارو بود کاندیدا گالبراتا مقاوم
  
  بحث

لکلی و آبی هاي ا دست آمده از عصاره ههاي ب مقایسه داده
هاي الکلی برگ و پوست  که عصاره با یکدیگر نشان دادند

 داراي اثرات ضد ،هاي آبی آنها ردو در مقایسه با عصارهمیوه گ
آنها نیز از میزان  MICباشند و میزان  قارچی بهتري می

MIC این موضوع . استتر  نسبت پایین هاي آبی به عصاره
قارچی  اي که داراي اثرات ضد رهدهد که مواد مؤثّ نشان می

با تراکم این باشند؛ بنابر تر از آب می در الکل حالل ،باشند می
قارچی  اثر ضد طبیعتاً ،ر در عصاره الکلیمواد مؤثّ بیشترِِ

  . شود ها مشاهده می بهتري از این عصاره
 ، اثرات ضد 2009و همکاران در سال  Yigitدر مطالعه 

میکروبی عصاره آبی و متانولی برگ و پوست سبز گردو بر 
وش با استفاده از ر ،هاي مختلف ها و قارچ باکتري ضد

این محققین از چهار  .دیفیوژن مورد ارزیابی قرار گرفت دیسک
دو گونه باکتري گرم مثبت و نیز  ،گونه باکتري گرم منفی

هاي ژئوتریکوم کاندیدوم و هفت گونه مخمري استفاده  قارچ
  .نمودند

عصاره متانولی  MICمیزان  مطالعه، بر اساس نتایج این
: ه کاندیدایی شاملبرگ و پوست سبز میوه گردو در سه گون

ا دا آلبیکنس، کاندیدا گالبراتا و کاندیدا تروپیکالیس، بیکاند
دست  هلیتر ب گرم در میلی میلی25/1یکدیگر برابر بود و معادل 

عصاره آبی برگ و پوست سبز  MICمیزان  همچنین. آمد
و یی برابر بود میوه درخت گردو نیز براي این سه گونه کاندیدا

باعث مهار  ،لیتر گرم در میلی میلی5/2ت رقّها در  این عصاره
  ).15(هاي مورد بررسی شدند  رشد قارچ

Noumi  2010و همکاران در سال قارچی  فعالیت ضد
 استاتی و استونی پوست گردو را بر هاي متانولی، اتیل عصاره

در . هاي کاندیدایی در اسپانیا مورد بررسی قرار دادند گونه ضد
 ؛کاندیدایی نشان دادند فعالیت ضد ،صارههر سه ع ،این مطالعه
کاندیدا گالبراتا و . ترین گونه، کاندیدا آلبیکنس بود اما حساس

تري نسبت به سایر  ت ضعیفکاندیدا پاراپسیلوزیس فعالی
 ،همچنین عصاره استونی. هاي کاندیدایی نشان دادند گونه

تري نسبت به دو عصاره دیگر  کاندیدایی ضعیف فعالیت ضد
کاندیدا  ضد استاتی بیشترین فعالیت را بر شت و عصاره اتیلدا

 MICمیزان  ،اساس نتایج حاصل بر. آلبیکنس نشان داد
گرم بر  میلی125/3هاي آلبیکنس  عصاره فوق در مورد گونه

گرم بر  میلی 5/12-25/6 آن MFCلیتر و میزان  میلی
  ). 16( دست آمد هلیتر ب میلی

 ،2011ن نیز در سال و همکارا Raamanدر مطالعه 
هاي متانولی، کلروفرمی و هگزانی  میکروبی عصاره اثرات ضد

، گرم منفی و هاي گرم مثبت باکتري ضد پوست گردو بر
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هاي مورد  عصاره. کاندیدا آلبیکنس مورد ارزیابی قرار گرفت
ویژه  همنفی بهاي گرم  باکتري ضد فعالیت بیشتري بر ،استفاده
که  در حالی ؛اآئروژینوزا نشان دادندکلی و پسودوموناشرشیا

عصاره . هاي گرم مثبت کمتر بود ثیر آنها بر روي باکتريأت
باکتریایی بهتر و عصاره متانولی فعالیت  فعالیت ضد ،هگزانی

17( قارچی بهتري از خود نشان دادند ضد  .(  
شده توسط سایر  مطالعات انجام اننددر مطالعه حاضر هم

ی یکاندیدا اثر ضد ویژه بهرچی و قا اثر ضد ،محققین
 .هاي آبی و الکلی برگ و پوست گردو به اثبات رسید عصاره

در گزارش میزان  ،اما مقایسه نتایج حاصل با دیگر مطالعات
MIC  در مواردي همچون مطالعهNoumi  مشابه و در برخی

مقایسه نتایج  ،عنوان مثال به .هایی نشان داد موارد تفاوت
ی در این مطالعه با نتایج یهاي کاندیدا راي گونهآمده ب دست هب
تی را در ااختالف ،و همکاران Yigitآمده در مطالعه  دست هب

این محققین در بررسی خود میزان . دهد نشان می MICنتایج 
MIC هاي آبی و الکلی برگ و پوست گردو را براي  عصاره

 در صورتی. سه گونه مخمر مورد نظر، کمتر گزارش نمودند
هاي آبی برگ و  عصاره MICمیزان  ،حاضر مطالعهکه در 

لیتر و  گرم در میلی میلی 50تا  5/12بین  :ترتیب پوست گردو به
 MICلیتر و نیز میزان  گرم در میلی میلی 50تا  25/6

 25تا  125/3هاي الکلی برگ و پوست گردو بین  عصاره
  . دست آمد لیتر به گرم در میلی میلی

تواند به عوامل  شده مـی گزارشاختالف در نتایج 
روش  ،عنوان مثـال به ؛مختلفـی بستگـی داشته باشد

گیري که در مطالعه فوق  گیري از جمله زمان عصاره عصاره
رسد از جمله عواملی باشد که  نظر می تر بوده است، به طوالنی

ن پژوهش با نتایج سایر مطالعات در تفاوت موجود بین نتایج ای
   ).18، 17( ثیرگذار باشدتأ

از دیگر مواردي که ممکن است در اختالف نتایج مؤثـر 
توان به نوع سوش قارچـی مورد مطالعه و  باشد، مـی
 .اشاره کردنتیکی احتمالی آنها با یکدیگر ژاختالفات 

هاي ژنتیکی شده  دچار جهشهاي مختلف ممکن است  سوش

این  که اختالفاتی با هم داشته باشند و یا در سطح ژن،
هاي  تواند باعث بروز فنوتیپ اختالفات در سطح ژن می

نوع سوش قارچی مورد استفاده  ؛ بنابراینمختلف در آنها شود
تواند یکی از عوامل تأثیرگذار در  هاي مختلف می در پژوهش

        ).19(اختالف نتایج باشد 
، شرایط محیط انجام آزمایش، مواد و عالوه بر این

گیرند،  آزمایش مورد استفاده قرار می انجام يبراترکیباتی که 
 نهایتدر رعایت یا عدم رعایت شرایط بهینه آزمایش و 

دهد،  ی که در حین انجام کار توسط محقق رخ مییخطاها
  ).   20(ر باشد ثّؤتواند در اختالف نتایج م می

همچنین عواملی همچون ترکیبات خاك گیاه، شرایط آب 
گیاه و روش آن، سن  و هوایی و جغرافیایی، شرایط کشت

آوري  ي رویشی گیاه و زمان جمع هاي گیاه، مرحله گیاه، اندام
شده در  توانند در اختالف نتایج گزارش نیز می آناجزاي 

  .)24-21(گذار باشند أثیرت ،مطالعات مختلف
داروي فلوکونازول،  MICمیزان  بر اساس نتایج حاصل،

شن براي روش میکرودایلو کلوتریمازول و نیستاتین به
 MICدست آمد که با  هاي ب هاي مورد نظر در محدوده قارچ

شده براي این داروها در مطالعات دیگر محققین  گزارش
ت روش انجـام دلیلی بر صحتواند  مطابقت دارد که می

  .   )25( آزمایش در پژوهش حاضر باشد
هاي آبی برگ و پوست  عصاره MICنتایج  زمانی که

شود که عصاره  ، مشاهده میدگرد یسه میمیوه گردو با هم مقا
بهتري  نسبت  بهی یکاندیدا اثرات ضد ،آبی پوست میوه گردو

تواند دالیل  این موضوع می. از عصاره آبی برگ گردو دارد
 ي که داراي اثرات ضدمواد احتمال دارد ؛داشته باشد یمختلف

. باشند در پوست میوه گردو بیشتر از برگ گردو  ،قارچی هستند
قارچی وجود  ترکیبات ضد ،همچنین در پوست میوه گردو

شوند که عصاره  بوده و باعث می تر د که در آب محلولدارن
 ،آنآبی پوست میوه گردو در مقایسه با عصاره آبی برگ 

رتري داشته باشدی بهتر و مؤثّیکاندیدا فعالیت ضد.  
امروزه یکی از مشکالت اساسی در زمینه درمان 



 1394تابستان  ،2 ، شماره22 دوره                                                                           مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند                                  

 121

هاي  ی گونهیبحث مقاومت دارو ،ییاندیداهاي ک عفونت
هاي گالبراتا و کروزئی نسبت به  ویژه گونه هی بیکاندیدا

قارچی مورد استفاده در درمان ضایعات ناشی  داروهاي ضد
 2و  1طور که در جداول  همان). 9(باشد  ها می این گونه

سایر  امقایسه ب کاندیدا گالبراتا در ،مشخص شده است
ی نسبت به داروهاي مورد استفاده در این ییداهاي کاند گونه

دهند  نشان می 2و  1نتایج جداول . باشد تر می تحقیق مقاوم
که این قارچ نسبت به داروهاي نیستاتین و فلوکونازول نیز 

هاي مورد  قارچی عصاره با اثبات اثرات ضد. باشد مقاوم می
این  ،دهره آن در تحقیقات آیناستفاده و دستیابی به مواد مؤثّ

امیدواري ایجاد شده است که بتوان به راهکاري براي درمان 
هاي  ی ناشی از این گونه و سایر گونهیهاي کاندیدا عفونت

  .مقاوم به درمان دست یافت
هاي آبی و الکلی نشان داد که  براي عصاره MFCنتایج 

قارچی خود را  هاي آبی تنها با توقف رشد قارچ، اثر ضد عصاره
خصوص در  هاي الکلی به که عصاره در حالی ؛اند دهاعمال نمو
داراي  ،هاي کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا گالبراتا مورد گونه

این موضوع بیانگر آن است . بودند MICبرابر با  MFCمقدار 
 ره، اثر ضدهاي مؤثّ تبا کشتن قارچ در رقّ ها که این عصاره

  .نمایند قارچی خود را اعمال می
اي که داراي  رهرسد این است که مواد مؤثّ ینظر م آنچه به
در دو نوع عصاره آبی و الکلی  ،قارچی هستند فعالیت ضد

با توجه به نتایج حاصل، امکان وجود . باشند یکسان نمی
ی یقارچی مشترك بین آنها که هم توانا بعضی ترکیبات ضد

. یابد شدن در آب و هم محلول در الکل باشند، کاهش می حل
ره را از توان مواد و ترکیبات موثّ تر می م مطالعات کاملبا انجا

قارچی هر یک  ها جدا نمود و به بررسی اثرات ضد این عصاره
  .از آنها پرداخت

هاي  عصاره MICمیزان  ،دست آمده براساس نتایج به
قارچی  هاي آبی بهتر بوده و فعالیت ضد الکلی از عصاره

از طرفی  .اند نشان دادههاي آبی  بهتري در مقایسه با عصاره

 در حالی ؛باشند کشی می هاي الکلی داراي اثرات قارچ عصاره
؛ درنکنندگی رشد قارچ را دا اثرات متوقف ،هاي آبی که عصاره

توانند در مقاصد درمانی  هاي الکلی می عصاره احتماالً بنابراین
تر  در درمان بهتر و سریع ،کشی زیرا اثر قارچ. رتر باشندمؤثّ

عنوان مثال یکی  به. اي دارد کننده نقش تعیین ،ت قارچیعفون
دارویی که در  -از مشکالت استفاده از داروي گریزئوفولوین

عدم اثر  -رود کار می هاي درماتوفیتی به درمان عفونت
مدت  کشی آن است که درمان با این دارو را طوالنی قارچ
  .نماید می

  
  گیري نتیجه

ه پوست و برگ گردو بر قارچی عصار اثبات فعالیت ضد
این امیدواري را ایجاد نمود تا بتوان  ،هاي مورد نظر روي قارچ

قارچی  عنوان یک داروي ضد این گیاه یا ترکیبات آن را به
و  قرار داشتنظر  احتمالی کمتر مد با عوارض جانبی مناسب

 عنوان جایگزینی براي داروهاي ضد با انجام تحقیقات بیشتر به
انجام . وارض قابل توجه مورد استفاده قرار دادقارچی با ع

ها و متعاقب آن  تـري از قارچ تحقیقات بیشتر روي طیف وسیع
هاي  هاي بالینی و بیماران مبتال به عفونت تحقیق در نمونه

نیل به این هدف خواهد  برايقارچی، از جمله موارد اصلی 
  .بود

  
  تقدیر و تشکر

ب معاونت پژوهشی این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مصو
نامه  و پایان 901074دانشگاه علوم پزشکی مشهد با کد 

 .باشد اي داروسازي می دانشجویی مقطع دکتري حرفه
وسیله از همکاري صمیمانه این معاونت و پرسنل محترم  بدین
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Abstract                   Original Article 
 
 

Investigation of antifungal activity of methanol and aqueous 

extracts of walnut (Juglans regia) leaves and peel against 

candida species 

 
Parham Arji1, Ali Naseri2, Hassan Rakhshandeh3, Mohammad Javad Najafzadeh4 

 
Background and Aim: The occurrence of fungal species resistant to antifungal drugs and also their 
numerous side-effects have persuaded researchers to work on new therapeutic methods. The aim of the 
present study was to assess anticandidal activities of aqueous and methanol. extracts of walnut fruit, peel, 
and leaves on different Candida species. 

Materials and Methods: In the current study,  antifungal effects of aqueous and methanolic extracts of fruit 
peel and leaves of walnut (Juglans regia) against four Candida species (Candida albicans, Candida glabrata, 
Candida tropicalis and Candida krusei) were examined using broth microdilution method. The tested fungal 
species were associated with different concentrations of the plant extracts , and then, the Minimum Inhibitory 
Concentration (MIC) and Minimum Fungicidal Concentration (MFC) of these extracts were obtained for 
tested Candida species. 

Results: Both aqueous and methanol extracts of fruit peel .and leaves of walnut showed antifungal effects 
against candida species. The MICS of fluconazole, clotimazole, nystatin and aqueous and methanol extracts 
of  fruit peel and leaves of walnut for different Candida species were 6.25-50, 3.125-25, 12.5-50 and 3.125- 
25 mg/ml, respectively. 

 MFCs of methanol extracts of fruit peel and leaves of walnut were 6.25-25 mg/ml. The aqueous extracts of 
fruit peel and leaves of walnut were without fungicidal effects only through inhibiting fungal growth. 
Conclusion: It was found that methanol extracts of walnut leaves and peels  contain compounds with 
thrapeutic potential against candida species and it looks promising that some effective antifungal agents with 
minimal side effects from walnut leaves and pills extract can be obtained in the future. 
Key Words: Candida; walnut (Juglans regia); Aqueous and methanol extracts 
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