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 چکیده

از  بیشتر ،قارچی کم ضرر ضدمواد  به نیاز امروزهدهند و می تشکیل را هابیماری از بزرگی دسته کاندیدایی هایعفونت مقدمه و هدف:

 میکروبی، ضد صخوا با دارویی گیاهیSecurigera securidaca (L.) علمی  نام الملک باگیاه عدس شود.می هر زمان دیگر احساس

های اتانولی و عصاره نمیکروامولسیو کاندیدایی ضد اثرات مطالعه تعیین این انجام از هدف .است قارچی ضد و ضد انگلی آفت،ضد 

 .باشدمی های مختلف کاندیداسویه بر الملکعدس گیاه متانولی

ن رای ساخت میکروامولسیوب 80توئین  و الملکعدس گیاه های اتانولی و متانولیاز عصاره آزمایشگاهی، مطالعه این در روش کار:

خمری فرموالسیون بر ، روش چاهک برای بررسی اثر ضد م(pHشد. پس از بررسی مشخصات فیزیکوشیمیایی )ویسکوزیته و  استفاده
 کار برده شد.ههای کاندیدا بروی سویه

این وجهی نشان داد. خواص ضد کاندیدایی قابل ت %01/0 غلظت الملک درعدس گیاه متانولی عصاره میکروامولسیون ها:یافته

 .یکنس بیشترین اثر مهاری را داشتبر علیه کاندیدا آلب میکروامولسیون

ی ضد مخمر خواص و بودند بمناس پایداری دارای الملکعدس گیاهی هایپایه عصاره بر سنتزشده هایمیکروامولسیون گیری:نتیجه

 نشان دادند. های کاندیداسویه علیه را باالیی

  سورفاکتنت الملک،عصاره عدس میکروامولسیون،مخمری،  خواص ضد ها:کلیدواژه

 مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

 1400 پاییز، 3، شماره 8دوره      

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.j
m

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               1 / 9

http://journal.jmu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C+%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://journal.jmu.ac.ir/article-1-515-fa.html


 الملکاثرات ضد مخمری میکروامولسیون عصاره گیاه عدس مطالعه /همکاران شیرانی و

 1400 پاییز، 3، شماره 8دوره  /یرفتج یمجله دانشگاه علوم پزشک

 

 قدمهم
طلب هستند که های فرصتطیفی از بیماری ،کاندیدیازیس

های های خود ایمنی، بیماریویژه در افراد مبتال به بیماریبه
-های مختلف ایجاد میپوستی، دهانی و سیستمیک و عفونت

مخاطی ساده های سطحی و ها از عفونتدامنه این بیماری کند.
های کشنده های سیستمیک خطرناک و حتی عفونتتا عفونت

 ،هاعوامل اتیولوژیکی این بیماری .(1)است منتشر شده
کاندیدا  اگرچه .مخمرهایی متعلق به جنس کاندیدا هستند

شایعترین عامل کاندیدایی است که در انواع مختلف  1آلبیکنس
های کاندیدا، سایر گونهبالینی کاندیدیاز مسئول عفونت است، اما 

 4، کاندیدا کروزئی3، کاندیدا گالبراتا2کاندیدا تروپیکالیس از جمله
همچنین کم و بیش از بیماران جدا  5و کاندیدا پاراپسیلوزیس

 . (2)اند شده
ها هستند و گیاهان دارویی یک نعمت طبیعی برای انسان

ستفاده های انسانی اهاست که برای درمان برخی از بیماریقرن
در بسیاری از مناطق جهان، گیاهان دارویی در درمان  .شودمی

های باکتریایی، قارچی و ویروسی استفاده عفونت
  Securigera securidaca (S. securidaca)شوند.می

این گیاه در  گیاهی یک ساله در غرب آسیا، آفریقا و اروپا است.
خوزستان  تهران و شرق، های شمالی، شمالایران در استان

د در های موجوفنول. پلیاست هکندارپ (دزفول و رامهرمز)
دنبال آن نشت محتوای  و بهها باکتری گیاهان با تخریب غشای

ضد میکروبی عث ایجاد اثرات با سلولی و تولید هیدروپراکسیدها
که دهد می نشانتحقیقات همچنین  .شودمی عصاره گیاهان

ها، فعالیت ضد وسیعی از قارچهای گیاهی در برابر طیف عصاره
الملک عدس هایآبی و اتانولی دانه عصاره .(3) قارچی دارد

چندین . (4) باشدحاوی آلکالوئید، تانن و غنی از فالونوئید می
عنوان درمان به الملک رااثرات مفید عدس ،مطالعه تجربی

دهنده چربی دیابت، کرونوتروپیک، کاهشطبیعی صرع، ضد 
در طب سنتی ایران  HIV-1 خون، ادرارآور، هیپوکالمیک و ضد 

اند که این شناسی نشان داده. مطالعات سم(8-5)اند نشان داده
 .(7)اثر سمی بر حیوانات آزمایشگاهی ندارد  ،گیاه

                                                           
1 C. albicans 
2 C. tropicalis 
3 C. glabrata 
4 C. krusei 
5 C. parapsilosis 

میکروامولسیون، سیستمی شفاف و از نظر ترمودینامیکی 
باال، گرانروی کم،  شدنپایدار است و به دلیل توانایی حل

توانایی بارگذاری دارو، اندازه قطرات کوچک، اثر تقویت نفوذ، 
 محلول در آب و لیپید افزایش داده وانتقال موضعی داروها را در 

سیستم  .دهددر نتیجه حاللیت دارو را افزایش می
، فاز روغن و 6کتنتامیکروامولسیون شامل یک فاز آبی، سورف

مواد سورفاکتنت و کوسورفاکتنت باعث  .است 7کتنتاسورفکو
تثبیت مطلوب سیستم میکروامولسیون و همچنین افزایش نفوذ 

از  استفاده با تحقیق، ایندر  .(9)شوند مواد دارویی به پوست می
پایدار  میکروامولسیونسیستم  یک سریع، و ساده تکنیک یک
 مخمری ضد اثراتتعیین  این طرح، اجرای از هدف شد. تهیه

الملک عدس اتانولی و متانولی گیاه هایعصاره میکروامولسیون
 های مختلف کاندیدا بود.سویه بر

 کار روش
و پروپیلن گلیکول  809توئین ، اولئیک اسید،208اسپان

)PG(تهیه  10، سابارودکستروز آگار )واز شرکت مرک )آلمان 
 اتانول، فرمالین، پارافین و نمک از بازار داخلی خریداری شدند.

 عصاره گیری 

  از جنوب غربی ایران )استان خوزستان(  الملکعدس
ه شمار)آوری و در مرکز گیاهان دارویی خوزستان، اهواز جمع

ر دها بذر این نمونه ( شناسایی شد.A151640100APهرباریم 
 برقی استفاده از آسیابدمای اتاق خشک شده و سپس با 

(Busch) ودر گرم از پ 20برای استخراج عصاره،  .پودر شدند
انول تلیتر امیلی 120ساعت در معرض  24به مدت  کالملعدس

پس با سقرار گرفت و  سوکسله با استفاده از روش %80و متانول 
مانده باقی هایحالل فیلتر شدند. 1 واتمن شمارهکاغذ صافی 

 45مای ددر  توسط دستگاه روتاریو متانولی اتانولی  هایعصاره
 24 درایر به مدت به کمک دستگاه فریزگراد و درجه سانتی

یره های تدر شیشهساعت تبخیر و در نهایت ماده خشک حاصل 
 .(10)درجه نگهداری شدند  4رنگ در دمای 

 

                                                           
6 Surfactant 
7 Cosurfactant 
8 Span 20 
9 Tween80 
1 0 Sabouraud  Dextrose Agar 
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 امولسیونمیکروتهیه 
اسید )فاز روغنی(، برای تهیه میکروامولسیون از اولئیک 

عنوان سورفاکتنت و به 1:1به نسبت  20و اسپان  80توئین 
عنوان کوسورفاکتنت استفاده شد. نسبت پروپیلن گلیکول به

های مختلف بود. نسبت 1:3سورفاکتنت به کوسورفاکتنت 
کردن عصاره سیستم میکروامولسیون به ترتیب با مخلوط

عنوان پروپیلن گلیکول به توئین و -اسپان هیدروالکلی با مخلوط
سورفاکتنت و هم سورفاکتنت آماده و سپس قطره قطره به فاز 

درجه  37روغنی با استفاده از همزن مغناطیسی در دمای 
این سیستم با همزن مغناطیسی  (1گراد اضافه شد )جدول سانتی

های زده شد. پس از افزودن عصارهدقیقه هم 30نرم به مدت 
 .(10)دست آمد سیستم روشن و شفافی بهالملک، مختلف عدس

 
 هاکار رفته برای سنتز میکروامولسیونهفرموالسیون ب .1جدول 

Formulations  

  متانولی اتانولی

01/0  mg 01/0  mg عصاره 

 اولئیک اسید/تراسکوتول اولئیک اسید/تراسکوتول
 فاز روغنی

50:50 50:50 
 نسبت وزنی

توئین/پروپیلن گلیکول-اسپان  

3:1 

توئین/پروپیلن گلیکول–اسپان   

3:1 

 سورفکتنت/کوسورفکتنت

 [نسبت وزنی]
 فاز آبی آب آب

60: 10:30 آب/سورفکتنت/روغننسبت وزنی  50:40:10  : 

  pH تعیینو  گیری ویسکوزیتهاندازه
د با گرادرجه سانتی 25ویسکوزیته میکروامولسیون در دمای 

 34شماره  با استفاده از اسپیندل ویسکومتر بروکفیلد )آمریکا(
 pH با هامیکروامولسیون pH مقادیرو   (.10)گیری شد اندازه

در  (Mettler Toledo SevenEasy, Switzerland) متر
 .دست آمدگراد بهدرجه سانتی 25دمای 

 هاآماده سازی میکروارگانیسم
 C.krusei (ATCC 573) ،(ATCCدر این تحقیق

3153)  C albicans  و (ATCC 2195) parapsilosis  C. از
علوم پزشکی تهران تهیه شدند. شناسی دانشگاه مرکز قارچ

 .داده شدندکشت مخمرها بر روی محیط سابارودکستروز آگار
 همگن از و یکنواخت هایسوسپانسیون آوردندستبه برای

استاندارد نیم مک  سنجیکدورت معیار از مخمری، هایغلظت
 برای سلولهای قارچی تعداد .شد استفاده کاندیدا برای فارلند

نیم مک  کدورت معادل با کاندیدا سویه از شدهتهیه سوسپانسیون
  شد. زده تخمین سلول 510 حاوی تقریباً فارلند،

 

 well) روش چاهک به مخمری ضد اثر بررسی

diffusion): 
 کشت به محیط میکرولیتر 10 قارچی، سوسپانسیون از

 کشت ،این سوسپانسیون از سپس، و  اضافه آگار سابرودکستروز

یک  قطر به هاییمحیط کشت، چاهک در .گردید تهیه سطحی
 دشده،ایجای هادر چاهک و ایجاد استریل، شرایط در سانتیمتر

لسیون ها و میکروامواز عصاره 100و  50، 20مختلف  مقادیر
 ساعت 24 زا بعد شد. اضافه متانولی و اتانولی هایعصاره حاوی

عدم  ههال قطر گراد،سانتی درجه 37 دمای در گذاریخانهگرم
کرار ت سه بار عصاره، هر برای عمل این .شد گیریاندازه رشد
 گردید محاسبه شدهایجاد هایهاله قطر میانگین پایان، در و شد

 . (12) ه شدعنوان کنترل مثبت در نظر گرفت. کتوکونازول به(11)
 هاادهد تحلیل و تجزیه کلیه آزمایشات در سه تکرار انجام شد.

 تصوربه صورت گرفت. نتایج 16 نسخه SPSSافزار  نرم توسط
 .است شده گزارش معیارو انحراف میانگین
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 نتایج

های مختلف های حاوی عصارهمیکروامولسیون سنتز برای
های استفاده شد. ویژگی 1از فرموالسیون مندرج در جدول 

گزارش شده  2ها در جدول فیزیکوشیمیایی میکروامولسیون
 در انتشار در چاهک روش توسط میکروبی ضد است. تست

 و بررسی طریق از های مختلف کاندیدا انجام شد.سویه مقابل
 های حاویچاهک اطراف شدهتشکیل قطر هاله گیریاندازه

های گرم عصارهمیلی 01/0حاوی  های میکروامولسیونمحلول
 کاندیداییآنتی فعالیت میزان ،شاهد و محلول اتانولی و متانولی

 داده نشان 1و نمودار  3 جدول این تست در نتایج .بررسی شد

رشد مربوط به  مکه کمترین هاله عد دنتایج نشان دا است. شده
 متر به ترتیبمیلی 9و  10، 10با میانگین قطر  عصاره متانولی

کاندیدا پاراپسیلوزیس، کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا کروزئی برای 
 31، 30بیشترین میانگین قطر هاله عدم رشد با مقادیر . باشدمی
کاندیدا پاراپسیلوزیس، کاندیدا متر به ترتیب مربوط به میلی 29و 

که توسط میکروامولسیون  باشدمی آلبیکنس و کاندیدا کروزئی
اثر میکروامولسیون حاوی  است.حاوی عصاره اتانولی ایجاد شده

از کتوکونازول بر ( >001/0p) داریعصاره اتانولی به طور معنی
 باشد.های مخمری بیشتر میهمه سویه

 

 های مختلفهای فیزیکوشیمیایی میکروامولسیونویژگی .2جدول 

 درصد برمبنای میکروامولسیون

 حجمی عصاره

 pH ویسکوزیته

 65/5 31/87 اتانولی 1%

 41/5 40/86 متانولی 1%

  

 

 متربر حسب میلی به روش انتشار چاهکیهای مختلف میکروامولسیون رشد مهاری یقطر هاله .3جدول 
Mean ± SEM (mm)  

C.parapsilosis C.albicans C.krusei فرموالسیون 

 کنترل 0 0 0

12± 01/0  12± 89/0  10± 25/0 یتر(گرم در میلی لمیلی 01/0عصاره اتانولی )   

10±0.52 10± 10/0  9± 46/0 یتر(گرم در میلی لمیلی 01/0متانولی )عصاره    

30± 8/0  31± 36/0  29± 85/0  
 

عصاره اتانولی %01/0میکروامولسیون حاوی   

14± 62/0  14± 62/0  13± 02/0 ی% عصاره متانول 01/0میکروامولسیون حاوی    

23 ± 20/0  26± 71/0  22 ± 03/0  کتوکونازول 
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   های مختلفها و میکروامولسیونعصارهی مهاری رشد قطر هاله: 1نمودار

 بحث
های عصاره محتوی هایتحقیق، میکروامولسیون این در

  pHسپس ویسکوزیته و .سنتز شدند الملکالکلی گیاه عدس
 مخمریضد  ستت پایان در .شد گیریاندازه هامیکروامولسیون

های عصارهحاوی  شدهسنتز هایمیکروامولسیون محلول روی
مطالعه  در این .قرار گرفت بررسی مورد الملکالکلی گیاه عدس

 01/0شد که ساختار میکروامولسیونی محتوای نشان داده
ثرات تواند االملک میمتانولی گیاه عدس وهای اتانولی عصاره

های اتانولی و متانولی تری نسبت به عصارهضد مخمری قوی
وتیکی های اخیر به دلیل مقاومت آنتی بیلدر سا .نشان دهد

ن یاهاگهای کاندیدا و عوارض جانبی داروهای شیمیایی، سویه
باکتریایی  . خواص ضد(13)اند دارویی مورد توجه قرار گرفته

 لکالمگیاه عدس (16)و ضد مخمری  (15)، ضد ویروسی (14)

یق تحق اما در است،های اخیر مورد بررسی قرار گرفتهدر سال
ین غلظت بسیار پایحاضر ایجاد میکروامولسیون حاوی 

سی و استفاده رویکرد جدید برای برریک  های الکلیعصاره
 ر رویته بباشد. در مطالعات گذشدرمانی از عصاره این گیاه می

  ست.اخواص ضد قارچی این گیاه تحقیقات زیادی انجام نشده
های دیسک یک ازهیچ ،مکاراندر مطالعات بهنام نیک و ه

قادر به مهار ها حاوی عصاره متانولی و آنتی بیوتیک بیوگرامآنتی
رشد کاندیدا آلبیکنس نبودند و فقط اگزاسیلین با میانگین قطر 

 .(3) بودرشد  متر قادر به مهارمیلی 85/16

Yassa الملک، فعالیت ضد میکروبی گیاه عدسو همکاران 
که  ندنتایج نشان داد .گذاری بررسی کردندبه روش چاهک را

عصاره اتری و کلروفرمی گیاه بر روی باکتری استافیلوکوکوس 
باشد کنندگی میاورئوس و سودوموناس آئروژینوزا دارای اثر مهار

-ولی عصاره متانولی هیچ خاصیت ضد میکروبی بر روی باکتری

گری غربال ،. قصاب و همکاران(17) های مورد مطالعه نداشت
فنولیک، فعالیت ضد باکتری و فعالیت فیتوشیمیایی، محتوای پلی

را بررسی کردند.  الملکعدس آنتی اکسیدانی عصاره متانولی بذر
، فالونوئیدها آلکالوئیدها های شیمیایی وجودتجزیه و تحلیل

ها و گلیکوزیدها را در عصاره استروئید، ترپنوئیدها ها،ساپونین
باکتری عصاره متانولی با استفاده از روش  د کرد. فعالیت ضدتأیی

انتشار دیسک بررسی شد. مشخص شد که وجود ترکیبات 
 . در(18)باشد ثر میولیک در بروز خاصیت ضد میکروبی مؤفن

-های پترولئومی گیاه عدسفراکشن، مطالعه توفیقی و همکاران

المک، اثر ضد باکتریایی بر علیه استافیلوکوک اورئوس و 
آنالیزهای همچنین . (19)سودوموناس ائروجینوزا نشان داد 

که این گیاه حاوی  الملک نشان دادفیتوشیمیایی گیاه عدس
 .(20، 15) باشدمیها، فالونوئیدها و گلیگوزیدهای قلبی کومارین

های گیاه عصاره با تهیه ژل واژینال ازرئیسی و همکاران 
گرم بر میلی 2/1الملک نشان دادند که این گیاه با غلظت عدس
. (16)باشد لیتر داروهای خاصیت ضد مخمری میمیلی

گزارش کردند که بذر گیاه عدس جمشیدی زاده و همکاران 
الملک حاوی مقادیر زیادی اسیدهای چرب غیر اشباع همانند 
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تواند کاندید خوبی لیل میباشد و به همین داسید لینولئیک می
 .(21)برای صنعت داروسازی باشد 

ت لولیافزایش مح کارایی باال در ها دارایمیکروامولسیون
 های اخیر توسطدر سالبه همین دلیل ، باشندمی دارو

 و El-Hadidy. اندمورد مطالعه قرار گرفته ادیپژوهشگران زی
 وستیدارورسانی پ بـرای همکاران یک سیستم میکروامولسیونی

ه کآنها نشان دادند  کردند. وریکونازول طراحی و بررسی
ابل چی قهای حاوی وریکونازول، فعالیت ضد قارمیکروامولسیون

شباع اوق فتوجهی را در برابر کاندیدا آلبیکنس نسبت به محلول 
بر  مبتنی هایدر نتیجه، فرمول دهند.وریکونازول نشان می

حویل رای تبای توانند ابزار امیدوارکنندهها میمیکروامولسیون
 یزن ارانو همک Kim همچنین .(22) موضعی وریکونازول باشند

م ساخت یک سیست وسیلهوریکونازول به تیدارورسانی پوس
العه ین مطاطراحی کردند. در میکروامولسیونی  با پایه دروژلیهی

ه برو نیز سیستم میکروامولسیون باعث افزایش نقوذپزیری دا
ولئیک ا تفاده ازاسا بو همکاران  Qurt .(23)درون پوست شد 

لسیونی یک سیستم میکروامو ،، اتـانول و آب80اسید، تـویین 
 عتسا 24در طول را سپس نفوذ دارو به پوست خوک  طراحی و

سیون وامولدر فرم میکر نتایج نشان داد قرار دادند.بررسی مورد 
 مگیرطور چشفراورده کرم بهوذ دارو بـه پوست نسبت بـه نف

 ون نسبتقارچ بیشتر میکروامولسی دفعالیت ضیابد. میافزایش 
است شده تأیید in vitroمطالعـات توسط  به داروی خالص

ی ن حاونیز میکروامولسیو در مطالعه سلیمی و همکاران. (24)
هاری ثر ماهای مختلف کاندیدا عصاره اتانولی سدر بر روی سویه

وی داشت و بیشترین اثر ممانعت از رشد بر ر قابل توجهی
 .(10)کاندیدا آلبیکنس دیده شد 

الملک در مقایسه با این تحقیق نشان داد که عدس

ای باشد. با کتوکونازول دارای خواص ضد مخمری قابل مقایسه
های کاندیدا ثر بر گونهبه تعداد کم داروهای ضد قارچی مؤ توجه

از این داروها، استفاده از و همچنین محدودیت استفاده 
راهی  تواندمی میکروامولسیون حاوی عصاره اتانولی این گیاه

 ها باشد.جدید برای مفابله با این عفونت

 گیرییجهنت

 تویبا توجه به نتایج مطالعه حاضر، میکروامولسیون مح
ن داد اثرات ضد مخمری خوبی را نشا الملکعدس عصاره اتانول

 )آلکالوئیدها، یشیمیای وجود مواد تواند ناشی ازکه می
ین، برای تعیین بنابرا .ها، ترپنوئیدها( باشدفالونوئیدها، ساپونین

وامل عوی رها بر مکانیسم و تأثیر ترکیبات موجود در این عصاره
 .های مختلف، تحقیقات بیشتری الزم استقارچی و بیماری

 های حیوانی ودر مدل in vivo همچنین انجام آزمایشات
های این گیاه بر ها، بررسی اثر عصارههمچنین کشت سلول

ی، ها و مقایسه آن با سایر داروهای قارچها و باکتریسایر قارچ
وی عنوان یک دارتواند به راهی برای معرفی این گیاه بهمی

 مفید در صنعت داروسازی باشد.

 تشکر و قدردانی

 نجاما رد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور مالی حمایت از
 خالقا کد با پژوهشی معاونت مصوب پروژه تحقیقاتی این

IR.AJUMS.REC1397-742 گرددمی و قدردانی شکرت. 

 تعارض منافع

هیچگونه تعارض منافعی بین نویسندگان وجود ندارد. 
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Abstract 

Introduction: Candida infections constitute a large group of diseases, so today the need for low-harm 

antifungal agents is felt more than ever. Securigera Securidaca L. is a medicinal plant with antimicrobial, 

anti-pest, anti-parasitic and anti-fungal properties. Therefore, the aim of this study was to determine the 

anti-candida effects of microemulsion of ethanolic and methanolic extracts of Securigera Securidaca on 

different strains of Candida.  

Materials and Methods: In this laboratory study, ethanolic and methanolic extracts of Securigera 

Securidaca and twin 80 were used to make microemulsions. After examining the physicochemical 

characteristics (viscosity and pH), the well diffusion method was used to investigate the anti-yeast effect of 

the formulation on Candida strains. 

Results: Microemulsions in concentrations of 0.01% of Securigera Securidaca extracts showed significant 

anti-candidal properties. These microemulsions had the highest inhibitory effect against Candida albicans.  

Conclusion: Synthesized microemulsions based on Securigera Securidaca plant extract have good stability 

and showed high anti-yeast properties against Candida strains. 

Keywords: Anti-yeast, Microemulsion, Securigera Securidaca extract, Surfactant 
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