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 آاليبررسی عملکرد عصاره سیر بر قارچ ساپرولگنیاي جداسازي شده از تخم ماهی قزل
  برونوپول در مقایسه با ماالشیت گرین و Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) کمان رنگین
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  چکیده

ساپرولگنیاسیس در دوران انکوباسیون تخم و ممنوعیت استفاده از مواد شیمیایی  از هاي ناشیشیوع عفونت
- می ضروري را محیطیباال و حداقل عوارض زیست کارایی با ضدقارچی جایگزینی ترکیبات نظیر ماالشیت گرین،

مطالعات  میکروبی آنقارچی و ضدخواص ضد زمینه از جمله گیاهانی است که در (Allium sativum)سیر . نماید
آبی، اتانولی و متانولی سیر بر قارچ ساپرولگنیا،  بنابراین، بررسی اثرات ضد قارچی عصاره زیادي صورت گرفته است.

سیر با  هاي مختلف عصارهزان بازدارندگی بین غلظتمی رشد قارچ مذکور و مقایسه تعیین حداقل غلظت بازدارنده
سازي و هاي آلوده جداسازي، خالصماالشیت گرین و برونوپول، از اهداف این تحقیق بود. قارچ ساپرولگنیا از نمونه

ي مختلف این ها غلظتاثرات بازدارندگی  سازي شدند.هاي اتانولی، متانولی و آبی سیر آمادهشناسایی شد. عصاره
ساعت از رشد قارچ به روش چاهک مورد بررسی  48لیتر ) پس از گرم بر میلیمیلی 100و  50، 3، 5/0، 3/0ها (صارهع

هاي ي مورد آزمایش بر رشد قارچ ساپرولگنیا در روزها عصارهمیزان بازدارندگی تمامی  داد نشان قرار گرفت. نتایج
-گرم بر میلیمیلی 3اتانولی سیر با غلظت  میزان بازدارندگی عصارهداري داشتند. اول و دوم با روز سوم تفاوت معنی

 MICساپرولگنیا را نسبت به ماالشیت گرین و برونوپول نشان داد. میزان  اثر بازدارندگی بر رشد قارچ لیتر بیشترین
سیر داراي خواص ضد  ارهلیتر بدست آمد. در نتیجه، عصگرم بر میلیمیلی 3/0آبی، اتانولی و متانولی سیر  براي عصاره
توان از گیاه سیر باشد و به دلیل منشأ گیاهی آن و نداشتن عوارض جانبی براي آبزیان و کاربران، میقارچی می

  پروري استفاده کرد.قارچ در صنعت آبزي عنوان ضد به
 1دوره انکوباسیونگرین، برونوپول، ساپرولگنیازیز، گیاه سیر، ماالشیت عصاره ،O. mykiss: کلیدي هايواژ
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  مقدمه
پروري است که با افزایش پرورش متراکم هاي عفونی و قارچی از جمله مشکالت صنعت آبزيبیماري   

. )Ebrahimzadeh Mousavi, 2006شود (ها میآبزیان باعث بروز خسارات فراوان به تولید کننده
ش آبزیان به شمار رفته و باعث مرگ رسان به صنعت تکثیر و پرورهاي آبزي از جمله عوامل آسیب قارچ

ترین ساپرولگنیاسه از مهم هاي خانواده). قارچForneris et al., 2003(گردند و میر وسیعی در آبزیان می
. استفاده از مواد شیمیایی از باشد یها مدر ماهیان و تخم آن 1هاي ایجاد کننده ساپرولگنیاسیسقارچ

باشد. ماالشیت گرین از جمله بیماري ساپرولگنیاسیس میهاي معمول براي کنترل جمله روش
کشی و سهولت استفاده از آن در درمان ساپرولگنیاسیس، داروهایی است که به دلیل اثرات مطلوب قارچ

 Howe et al., 1999; Rachهمواره توسط بخش تکثیر و پرورش ماهی مورد استفاده قرار گرفته است (

et al., 1997هاي ژنتیکی النی مدت از ماالشیت گرین باعث مسمومیت تنفسی و جهشطو ). استفاده
ها شده و احتمال ابتال به سرطان را باال برده و در آبزیان باعث مهار سیستم ایمنی، باقی ماندن در بافت

اداره غذا و دارو  1991). در سالSrivastava, 2007; Mirvaghefi et al., 2005شود (و توقف رشد می
 Marking et al,. 1994; Pottinger andاستفاده از این دارو را ممنوع اعالم کرد ( (FDA2)یکا در آمر

Day, 1999  برونوپول نیز از جمله مواد شیمیایی است که توسط .(Novartis  ساخته شده و به تازگی
 ;Aller-Gancedo et al., 2007گیرد (آزاد ماهیان مورد استفاده قرار می هاي قارچیدر کنترل آلودگی

Pottinger and Day 1999; Rezinciuc et al., 2014است که هاي اخیر نشان داده). نتایج بررسی
هاي قارچی آزادماهیان مفید بوده است، ولی براي آبزیان مضراتی را هرچند این ماده در کنترل آلودگی

هاي ناشی از قارچ ساپرولگنیا در ). افزایش عفونتSrivastav and Roy, 2015داشته است ( به همراه
هایی همچون تنوع کم و گران بودن داروهاي ضد قارچی، عوارض جانبی و هاي اخیر و محدودیتسال

 ،گیرندهاي قارچی مورد استفاده قرار میها نسبت به داروهایی که در درمان بیماريمقاومت قارچ
قارچی  موجب شده است تا پژوهشگران با توجه به پتانسیل گیاهان دارویی، به جستجوي داروهاي ضد

 ,Firoozbkhsh et al., 2014; Ebrahimzadeh Mousaviجدیدي در میان گیاهان دارویی بپردازند (

2006 .(  
 بهداشت و سالمت مقاومت داروئی، ایجاد عدم سنتزي، داروهاي به نسبت کمتر جانبی عوارض ایجاد   

. در طب (Ghasemi Pirbaloti et al., 2010)از داروهاي گیاهی است  استفاده مزایايز ا زیست محیط
سید باکتري نام برده شده است. ترکیب اک عنوان گیاهی با خواص ضد قارچ و ضد سنتی از گیاه سیر به

                                                   
1. Saprolegniasis 
2. Food and Drug Administration 
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باکتریایی عصاره این  قارچی و ضد سولفید به عنوان ماده مؤثره سیر، در ایجاد خاصیت ضدآلیل ديدي
  ). Ghannoum, 1990; Bozin et al., 2008; Kazemipour et al., 2004گیاه شناخته شده است (

هـا و جراحـات   زخـم  هـا، درمـان  سیر را در مقابله با میکروارگانیسـم  مطالعات مختلفی توانایی عصاره   
اثـر کیفـی    )Kazemipour et al., 2004(اي اند. در مطالعهوضعیت سالمت ماهیان مورد تأیید قرار داده

هاي سطحی کپور معمولی را مورد مقایسه قـرار  می در ترمیم ظاهري زخمتسیر و عصاره بابونه و گل خ
می باعث تسریع در بهبـودي  تبونه و گل خبا گرفت و نتایج نشان داد که استفاده از سیر نسبت به عصاره

پـذیري چنـد سـویه بـاکتري در مقابـل      اي آسیبشود. در مطالعهها میهاي سطحی ماهیو ترمیم زخم
و نشان داده شـد   )Wei and Musa, 2008(آبی سیر مورد بررسی قرار گرفت  هاي مختلف عصارهغلظت

ها مؤثر واقع شده است. در بررسـی خـواص   کتريهاي پاتوژن باهاي سیر در مقابل تستکه تمام غلظت
 سـیر داراي اثـر ضـد    ي گیاهی نیز مشـخص شـد عصـاره   عصاره 24فالونویید حاصل از  24قارچی  ضد

 Caruana(باشد هاي ماهی تیالپیا میجدا شده از تخم Saprolegnia australisقارچی مؤثري بر قارچ 

et al., 2012( .  
آبی، اتانولی و متانولی سـیر بـر قـارچ سـاپرولگنیا، تعیـین حـداقل        ی عصارهلذا بررسی اثرات ضدقارچ   

سیر با ماالشیت گـرین   هاي مختلف عصارهمیزان بازدارندگی بین غلظت رشد و مقایسه غلظت بازدارنده
   و برونوپول، از اهداف این تحقیق بود.

  
  هاروشمواد و 

ماهیان  زدههاي قارچبرداري از تخمنمونه شناسایی قارچ:برداري، تهیه جدایه قارچی و روش  نمونه
هـاي  بی شهید مطهري یاسوج صـورت گرفـت. نمونـه   آکمان مرکز تحقیقات ماهیان سردآالي رنگینقزل

کشـاورزي و منـابع    آزمایشگاه دانشکده به آلوده در ظرف حاوي آب مقطر دو بار استریل قرار داده شد و
هـاي  منتقل شد. به منظور دستیابی به قارچ مـورد نظـر، تعـدادي از نمونـه     طبیعی دانشگاه خلیج فارس

گراد درجه سانتی 20قرار داده و در انکوباتور در دماي  YGC1هاي حاوي محیط کشت آلوده را در پتري
-هایی پنبه مانند درون پتري مشـاهده شـد. بـه منظـور خـالص     روز توده3قرار داده شد. پس از گذشت 

هاي سـفید پنبـه ماننـد)    هاي مورفومتریک و تولید کلنیایی که از لحاظ ظاهري (ویژگیهسازي، کلنی
مشابه با ساپرولگنیا بودند از روي محیط کشت برش داده و در محیط کشت جدیـد کشـت داده شـدند    

)Yuasa and Hatai, 1995(.   بیوتیـک جهـت   این عمل در چندین مرحله در محیط کشت حـاوي آنتـی
هـا  هاي خالص ساپرولگنیا، عاري از باکتري و دیگـر قـارچ  ها تکرار شد تا کلنیباکتري جلوگیري از رشد

                                                   
1. Yeast Extract Glucose Chloramphenicol Agar 
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آمیـزي شـده زیـر     هاي سفید رنـگ پنبـه ماننـد اسـالید تهیـه شـد و تصـاویر رنـگ        بدست آمد. از توده
 ,Roberts, 2012(). شناسـایی قـارچ بـر اسـاس روش     1میکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفتند (شـکل  

Coker and Matthews, 1937(  .انجام شد  
هیـدروالکلی سـیر، از روش    به منظـور تهیـه عصـاره   هاي هیدروالکلی و طرح آزمایش: تهیه عصاره

گیري چون آب هاي معمول مورد استفاده براي عصارهاستفاده گردید. در این تحقیق، از حالل خیساندن
)Irkin and Korukluoglu, 2007 ) اتـانول ،(Caruana et al., 2012(  ) و متـانولBozin et al., 2008 (

گرم از پودر حاصـل وزن و   150گیاهان بعد از خشک شدن در شرایط تاریکی، آسیاب شد.  استفاده شد.
 درصد براي عصاره اتانولی و متانولی و آب مقطـر بـراي عصـاره    80وزنی اتانول و متانول -برابر حجمی 5

درجـه در شـیکر    37ساعت در دماي  72مدت  این مخلوط به). Forooghi et al., 2012آبی اضافه شد (
و مـایع بـه    یلترخام به وسیله کاغذ صافی ف ). سپس عصارهBozin et al., 2008انکوباتور نگهداري شد (

درجه ریخته شد. تقطیر تا خارج شدن کامل عصاره از الکـل   40دست آمده در دستگاه روتاري با دماي 
 شدند.ها خشک گراد عصارهسانتی درجه 40ه از دستگاه فور با دماي شد و سپس با استفادانجام 

هـاي آبـی،   لیتر از عصارهگرم بر میلیمیلی 3/0و  5/0، 3، 5، 50هاي ، غلظتتستیشپس از انجام پ
و از عنـوان شـاهد منفـی     فاده قـرار گرفتنـد. از آب مقطـر بـه    اتانولی و متانولی سیر انتخاب و مورد اسـت 

پروري بـه عنـوان    یی ضد قارچ مورد استفاده در آبزيعنوان ترکیبات شیمیا گرین و برونوپول بهماالشیت 
 15/0 ترتیـب  بـه هاي مورد استفاده بـراي ماالشـیت گـرین و برونوپـول     شاهد مثبت استفاده شد. غلظت

)Sudova et al., 2007(  ام یپ پی 10و )Aller-Gancedo and Fregeneda-Granzdes, 2007 (  انتخـاب
سازي استفاده گردید. بـدین ترتیـب   رشد قارچ، از روش رقت شد. براي تعیین حداقل غلظت مهارکننده

لیتر از هر کـدام  گرم بر میلیمیلی 50و  3، 5/0، 3/0هاي صفر (آب مقطر)، ، غلظتتستیشکه پس از پ
ها بر قـارچ  روش تأثیر عصاره). Morteza Semnani et al., 2007( ها  مورد استفاده قرار گرفتاز عصاره

ها، قارچ ساپرولگنیا در مرکز پتـري کشـت داده   گذاري انجام گرفت. پس از ایجاد چاهکبه روش چاهک
 5/2هاي ایجـاد شـده در فواصـل    ها در چاهکمختلف عصاره يها میکرولیتر از غلظت 100شد و میزان 

 ,.Bahraminezhad et alپتري) ریخته شد ( يمتري از لبهسانتی 5/1متري از مرکز پتري (فاصله میلی

) Udomkusonsri et al., 2007گراد منتقل شدند (درجه سانتی 20خانه با دماي ها به گرم). نمونه2010
براي  .گیري و ثبت گردیدساعته میزان رشد قارچ از مرکز پتري اندازه 24ساعت با فاصله  72و به مدت 

سازي استفاده گردید. بدین ترتیب که پـس از  رشد قارچ، از روش رقت تعیین حداقل غلظت مهار کننده
هـا،  لیتر از هـر کـدام از عصـاره   گرم بر میلیمیلی 3و  5/0، 3/0هاي صفر (آب مقطر)، ، غلظتتستیشپ

هـا توسـط   ). درصد بازدارندگی از رشد قارچMorteza Semnani et al., 2007( مورد استفاده قرار گرفت
  : )Marinelli et al., 2012(حاسبه شد فرمول زیر م
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퐼푛ℎ푖푏푖푡푖표푛 = 	
(퐶 − 푇)

퐶 × 100 
  دهد. ، میزان رشد در شاهد را نشان میC،  میزان رشد در تیمار و Tکه در این فرمول 

هـا بـا   تکرار انجـام گرفـت. بررسـی نرمـال بـودن داده      4تصادفی، با  آزمایش در قالب طرح پایه کامالً   
طرفـه  اسمیرنوف انجام شد. تجزیه واریـانس توسـط آنـالیز واریـانس یـک      -آزمون کلموگروفاستفاده از 
ANOVA بـا اسـتفاده از  درصـد   95دار ها توسط آزمون دانکـن در سـطح معنـی   و مقایسه بین میانگین 

بازدارندگی بین روزهاي مختلف از آزمون فاکتوریل بـراي هـر    انجام گرفت. براي مقایسه SPSSافزار   نرم
انجـام   Excelافـزار  ها (روز و غلظت) استفاده گردید و رسـم نمودارهـا بـا اسـتفاده از نـرم     کدام از عامل

  پذیرفت. 
  

  نتایج 
ها را نشـان  نتایج مربوط به مشاهده اسالید قارچ ساپرولگنیا در زیر میکروسکوپ، خالص بودن کلنی

بـارور   بـر روي هیفـه   عرضـی، زئوسـپورانژیوم   هیفه بلند، منشعب و بـدون دیـواره  اد. با توجه به وجود د
اي شکل، بلند و تا حدودي قطورتر از هیفه و متصل بـه آن)، داشـتن دو دیـواره کـه در داخـل      (استوانه

  .  )1ها زئوسپورهاي کروي وجود داشت، جنس قارچ ساپرولگنیا تشخیص داده شد (شکل  آن
  

  
هاي منشعب بدون دیواره عرضی)، نمایی از قارچ ساپرولگنیا در زیر میکروسکوپ، عالمت ستاره (هیفه -1شکل 

  مثلت (زئوسپورانژیوم) و فلش (زئوسپور)
  

*  
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داري مشاهده شد. ها در روزهاي اول و دوم با روز سوم تفاوت معنیبین میزان بازدارندگی عصاره
به بهتر بودن نتایج روز دوم در بازدارندگی از رشد قارچ، تنها نتایج مربوط به روز دوم  ). با توجه2(شکل 

  هاي بعدي مورد استفاده قرار گرفت.براي بررسی

  
 ±هاي آبی، اتانولی و متانولی سیر در روزهاي آزمـایش (میـانگین   مقایسه بازدارندگی از رشد عصاره -2شکل 

  خطاي استاندارد). 
  

هـاي مختلـف   هاي آبی، اتانولی و متانولی سیر در غلظتاز میزان بازداندگی بین عصارهنتایج حاصل 
هاي مورد استفاده وجـود نـدارد و اثرگـذاري    داري بین غلظتتفاوت معنی ،آبی سیر نشان داد در عصاره

لی سـیر  ). در عصـاره اتـانو  1ها و مواد شیمیایی در بازدارندگی از رشد قارچ یکسان بودند (جدول عصاره
متـانولی   بـراي عصـاره  بـود.   mg/ml 3مشخص شد که بیشترین بازدارندگی از رشد مربوط بـه غلظـت   

این عصـاره بـود کـه از نظـر      3و  mg/ml 50 ،5هاي بیشترین بازدارندگی از رشد قارچ مربوط به غلظت
  ).1بازدارندگی از رشد قارچ با مواد شیمیایی عملکرد یکسانی داشتند (جدول 

 

خطاي  ±هاي سیر (میانگینهاي مختلف عصارهمقایسه بازدارندگی از رشد قارچ ساپرولگنیا در غلظت -1 جدول
  استاندارد)

  میانگین                                     
  متانولی  اتانولی  آبی  غلظت

50 mg/ml  a 81/1 ±1616/45 cd 82/0 ±9867/30  a 43/0± 0619/38  
5 mg/ml   a18/5 ±7756/42 cd 91/0± 7779/31 a 28/1± 9831/42 
3 mg/ml a20/1 ±0845/37 a  45/1±3139/68  a 40/1± 9086/32 
5/0 mg/ml a 44/1 ±8985/31 b 33/1 ±5936/50 ab 99/1± 9826/30 
3/0 mg/ml   a 29/7±847/42  d 64/1±6535/29  b10/6± 6528/19 

 a33/7 ±9204/41 bc 33/7 ±9204/41 a 33/7± 9204/41  ماالشیت گرین

 a  17/5± 639/43 b 17/5 ±693/43 a 17/5± 639/43  برونوپول

  ) می باشد.p<0.05دار (* حروف ناهمسان در هر ستون نشانگر وجود تفاوت معنی
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نتایج مربوط به مقایسه درصد بازدارندگی عصاره سیر با ماالشیت گـرین و برونوپـول نشـان داد کـه     
اتانولی سیر بود که این میزان با ماالشیت گرین  عصاره mg/ml 3بیشترین بازدارندگی مربوط به غلظت 

ی سـیر بـا غلظـت    اتـانول  ). پس از آن عصاره3) (شکل p<0.05و برونوپول از لحاظ آماري تفاوت داشت (
mg/ml 5/0 آبی سیر با غلظت  و عصارهmg/ml 50     به ترتیب بیشـترین اثرگـذاري را در بازدارنـدگی از

 5هـاي  ). غلظـت 3داري با ماالشیت و برونوپول نشان دادند (شـکل  رشد قارچ ساپرولگنیا با تفاوت معنی
mg/ml  ،3/0متانولی سیر mg/ml  ،5آبی سیر mg/ml  ،50آبی سیر mg/ml    ،3متـانولی سـیر mg/ml 

اتانولی سیر از لحاظ اثرگـذاري بـر    mg/ml 5آبی سیر و  mg/ml 5/0متانولی سیر،  mg/ml 3آبی سیر، 
  قارچ ساپرولگنیا با با ماالشیت گرین و برونوپول هم اثر بودند.

  
هاي سیر در بازدارندگی از رشد قارچ ساپرولگنیا هاي مختلف عصارهمقایسه میانگین تأثیر غلظت - 3شکل

 نسبت به مواد شیمیایی  

  
هاي مورد بررسی در بازدارندگی از رشد قارچ ساپرولگنیا براي تمام غلظت نتایج مربوط به مقایسه

غلظت بازدارنده از رشد قارچ که نسبت به آب مقطر (بازدارندگی  ینتر این آزمایش نشان داد که کم
  ).  4) (شکل p<0.05لیتر بود (گرم بر میلیمیلی 3/0دار نشان داد، غلظت صفر) تفاوت معنی
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  خطاي استاندارد). ±غلظت بازدارنده از رشد ساپرولگنیا (میانگین  ینتر کم -4شکل 

  
  گیريو نتیجه بحث

کمـان بـه حسـاب    آالي رنگـین قـزل  دوره انکوباسیون تخم مـاهی  از مشکالت عمده ساپرولگنیاسیس   
اسـتفاده از مـواد    بهداشتی و صحیح ترین روش براي درمان این بیماري را مدیریتآید و تاکنون مؤثر می

رغم علی سنتزي و شیمیایی داروهاي با . درمان)Akhlaghi and Bahaodini, 2012(اند شیمیایی دانسته
کننـد. از ایـن رو    ایجـاد  داروئـی  مقاومت است باشند و ممکنعوارض جانبی می بخش بودن داراينتیجه

مشکالت باشـد. عوامـل مختلفـی     این رفع مناسب در جهت راه حلی تواندمی گیاهی داروهاي استفاده از
تـوان بـه نـوع و    میکروبی داروهاي گیاهی تأثیر گذار باشـند کـه از آن جملـه مـی     قادرند بر فعالیت ضد

و دمـاي محـیط اشـاره نمـود      pHترکیبات موجود در گیاه، مقدار استفاده، نوع میکروارگانیسـم، میـزان   
)Sagdic, 2003( .  

هاي گیاهی مدت زمان اثر گذاري و حفـظ ترکیبـات پـس از گذشـت     در استفاده از داروها و عصاره
سـاعت، نشـان    72ارندگی از رشد قارچ طـی  زمان مهم است. در این تحقیق نتایج حاصل از مقایسه بازد

ساعت) نسبت به روز اول و دوم بازدارندگی کمتـري داشـتند. یعنـی اثـر      72ها در روز سوم (داد عصاره
ها در روز اول و دوم نسبت به روز سوم بهتر بودند. شاید یکی از دالیل این امـر ایـن باشـد    بخشی عصاره

 ضـدقارچی  اثـرات  ایی رشد بیشتري داشت. در مقایسـه ارچ توانکه در روز سوم با کم اثر شدن عصاره، ق
طـی سـه روز بیـان شـد بیشـترین       1سـوالنی  ریزوکتونیـا  گیـاهی  زايبیماري قارچ بر گیاهی عصاره پنج

                                                   
1- Rhizoctonia solani  
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سـیر و   . تأثیر عصاره)Forooghi et al., 2012(بازدارندگی از رشد قارچ در روز سوم صورت گرفته است 
ساعت مورد بررسـی قـرار گرفـت. نتـایج نشـان داد       168دیگر بر تخم ماهی تیالپیا طی  چندین عصاره

سـیر   ساعت پس از انکوباسیون اثرگذار بوده است، ولی بیشترین تأثیر عصـاره  168گرچه عصاره سیر تا 
سیر تا  . در تحقیق حاضر مشخص شد گرچه عصاره)Caruana et al., 2012(ساعت گزارش شد  72در 

رشـد در روز اول   بازدارنده  وم در بازدارندگی از رشد قارچ ساپرولگنیا مؤثر واقع شد، ولی قطر هالهروز س
  و دوم بیشتر از روز سوم است.

 در هاي موجودمتابولیت متفاوت انواع و مقادیر  توانندمی هاي مختلفگیري، حاللدر فرایند عصاره

 کنتـرل  در متفـاوتی  اثـرات  توانـد می مختلف هايدر حالل گیاه بنابراین عصاره و کنند استخراج را گیاه

هاي آبـی، اتـانولی و   . در این پژوهش از بین عصاره)Abdolmaleki et al., 2011(باشد  بیمارگرها داشته
آبـی و   ). در مقایسه اثـر عصـاره  3اتانولی سیر بود (شکل  متانولی، بیشترین بازدارندگی مربوط به عصاره

قارچ تأثیر گذارنـد    یههاي متانولی و آبی بر هر سه سوعصاره .بر سه سویه قارچ گزارش شد متانولی سیر
 Ayatollahi(باشـد  بیشتر از عصاره آبی آن مـی  2ولی اثر عصاره متانولی بر قارچ میکروسپروم جیپسئوم

Mousavi et al., 2008(   بـر قـارچ    1هـاي آبـی و متـانولی هندوانـه ابوجعـل     . در مقایسـه تـأثیر عصـاره
 ,.Gholampour Azizi et al(ساپرولگنیا پارازیتیکا، عصاره متانولی تأثیر بیشتري بر ایـن قـارچ داشـت    

د این قارچ بیان ش Saprolegnia parasiticaعلیه قارچ  2آبی و الکلی بلوط . در استفاده از عصاره)2012
آبـی و بیشـترین    نسـبت بـه عصـاره   طور کامل رشد کرده حساسـیت بسـیار کمـی     اتانولی به در عصاره

شده چـون   بیانبا توجه به مطالب  .)Heydari et al., 2015(متانولی دارد  حساسیت را نسبت به عصاره
هاي مختلفی از گیاه است و هر ترکیب عملکرد خاصی دارد، در این هر حالل قادر به استخراج متابولیت

راج شده توسط اتانول از سیر، تأثیر بیشتري بر قارچ توان چنین بیان کرد که ترکیبات استخپژوهش می
سیر را نسـبت بـه داروهـا و مـواد      مطالعات بسیاري اثربخش بودن استفاده از عصاره ساپرولگنیا داشتند.

اتـانولی سـیر در مقایسـه بـا      اند. در این پژوهش مشخص شد کـه عصـاره  شیمیایی مورد تأیید قرار داده
دار بـود  بیشترین بازدارندگی را دارد که این اختالف از لحـاظ آمـاري معنـی   ماالشیت گرین و برونوپول 

)p<0.5بـه  منجـر  توانـد  یکتوکونازل، مـ  و ایتراکونازول فلوکونازول، داروهاي با سیر آبی عصاره ). ترکیب 
غلظـت   حداقل مقادیر کاهش و نیز زابیماري داروها علیه برخی مخمرهاي ضدقارچی این فعالیت افزایش

تأثیر  .)Razaghparast et al., 2009(گردد  آزمایشگاهی شرایط در قارچی عوامل علیه ها آن بازدارندگی

                                                   
1- Microsporum gypseum 
2- Citrullus colocynthis 
3- Quercusbrantiivar persica 
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سیر بر کاندیدا آلبیکینس بیشتر از داروهاي کلوتریمازول، آمفوتریسین و نیستاتین گـزارش شـد    عصاره
)Fani and Araghizadeh, 2009(.   

کار برد. زیرا کارایی و سمیت این مواد  هک میزان و معیار بتوان با یداروهاي شیمیایی را همیشه نمی
. در )Mirvaghefi et al., 2005(شـیمیایی آب قابـل تغییـر اسـت     در حضور مواد آلی و شـرایط فیزیکـو  

هاي مختلف هر عصاره با توجه به نـوع حـالل و ترکیبـات    هاي گیاهی اثرگذاري غلظتاستفاده از عصاره
و نیز با توجه به نوع میکروارگانیسم، محیط رشد میکروارگانیسـم (جامـد یـا     استخراج شده توسط حالل

لیتر گرم بر میلیمیلی 3هاي بیشتر از غلظت رسد یحاضر به نظر م مایع) متفاوت خواهد بود. در مطالعه
هـاي  همچنـین غلظـت   .اندباالتر توانایی کمتري در انتشار در محیط کشت را داشته به علت ویسکوزیته

هـا بـا کـاهش غلظتشـان کمتـر شـده و اثرگـذاري         کمتر از این مقدار نیز میزان ترکیبات موجود در آن
ي سـیر داراي اثـر   از عصـاره  ام یپـی پـ   10000و  1000, 100, 10هـاي  کمتري را دارا بودنـد. غلظـت  

 3غلظـت  . در مطالعـه حاضـر   )Caruana et al., 2012(باشـد  قارچ سـاپرولگنیا مـی   بربازدارندگی رشد 
اتـانولی سـیر بیشـترین بازدارنـدگی را در مقایسـه بـا ماالشـیت گـرین و          لیتر عصارهگرم بر میلی میلی

توان بیان کرد هاي این پژوهش میهاي دیگر محققین و یافته). با توجه به یافتهp<0.5برونوپول داشت (
  دهند.   ها نتایج متفاوتی را نشان میهاي مختلف عصارهغلظت

استفاده از داروها و مواد شیمیایی با توجه به نوع دارو و میکروارگانیسم متفاوت است و میزان میزان 
 MICهاي گیـاهی  صورت دستور براي هر دارو بیان شده است. در استفاده از عصاره صرف بهمجاز براي م

لیتر بیـان  بر میلیگرم میلی 3/0آبی، اتانولی و متانولی  براي عصاره MICشود. در این پژوهش مطرح می
توان به تفـاوت در میکروارگانیسـم،   ). علت تفاوت در این مقادیر در مطالعات مختلف را می4شد (شکل 

هاي مورد استفاده از هر عصاره، تفاوت در نـوع  ها، تفاوت در غلظتتفاوت در ترکیبات موجود در عصاره
 mg/mlمشخص شد که غلظت  یوهشعصاره و عوامل محیطی دانست. در پژ محیط کشت و ویسکوزیته

 شـود می سفید لکه بیماري مسبب Ichthyophthirius multifilusدار سیر باعث کشتن مژه عصاره 5/62
)Buchmann et al., 2003(گیاه  ریشه . عصارهRuta graveolens با  ساپرولگنیا قارچ مهارکننده عنوانهب

MIC  بـا   برابـرg/mlµ 103×25  شـد   گـزارش)Hashemi Karouei et al., 2011( تـأثیر   بررسـی  . بـا
گـزارش شـد    g/mlµ 10× 625حـدود   MICمیزان  ،Citrullus colocynthisاز  آبی و الکلی هاي عصاره

)Gholampour Azizi et al., 2012( محـدوده . MIC  طـور میـانگین    اکسـید روي بـه   نـانو ذرهg/mlµ 
آبـی و الکلـی بلـوط علیـه قـارچ       عصاره MIC. میزان )Sedighi et al., 2015(گزارش شد  28/0±81/0

  .)Heydari et al., 2015(بیان شد  mg/ml 10×625ساپرولگنیا پارازیتیکا حدود
قارچ  بر مناسبی قارچی ضد اثر هاي آبی، اتانولی و متانولی سیرعصاره که داد نشان مطالعه این

باشد. ترکیبات استخراج شده توسط اتانول، می غلظت و روز به حالل، وابسته اثر این و دارد ساپرولگینا
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نتایج خوبی را در بازدارندگی از رشد قارچ ساپرولگنیا نشان دادند. بیشترین بازدارندگی مربوط به غلظت 
mg/ml 3 قارچ رشد مهار در ماالشیت گرین و برونوپول از اتانولی سیر بود که این غلظت عصاره 

گرم بر میلی 3/0آبی، اتانولی و متانولی سیر  براي عصاره MICمیزان  نمود. لعم ترقوي ساپرولگنیا
گیاه سیر  آتی، ترکیبات موجود در عصاره مطالعات شود درلیتر بدست آمد. در ادامه پیشنهاد میمیلی

 تا قرار گیرد گیاه علیه قارچ ساپرولگنیا مورد بررسی قارچی اینضد سازي شده و ترکیبات مؤثرهخالص
غلظت مورد آزمایش  ینتر شود. در این پژوهش کم آن علیه این قارچ فراهم دارویی کاربرد براي زمینه

هاي کمتر از این مقدار مورد ارزیابی قرار نگرفت؛ گزارش شد و غلظت mg/ml 3/0ها غلظت براي عصاره
مورد ارزیابی قرار  MIC ، براي دستیابی به میزان دقیقmg/ml 3/0هاي کمتر از شود غلظتپیشنهاد می

  گیرند. 
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