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خالصه
سابقه و هدف :با افزایش عفونت های قارچي از جمله آسپرژیلوزیس و گسترش مقاومت دارویي در قارچ ها ،محققین بر اثرات ضد قارچي اسانس های گیااهي باه عناوان
جایگزیني مناسب برای داروهای شیمیایي تاکید مي نمایند .هدف از این مطالعه تعیین اثر مهاری و تخریبي اسانس های زیره سبز ،کاکوتي و سایاه داناه روی سالو هاای
آسپرژیلوس مي باشد.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربي ،گروه های مورد مطالعه از گروه مداخله شامل هر یک از اسانس های حاصل از گیاهان زیره سبز ،کاکوتي و سیا ه دانه و گروه هاای
شاهد مثبت و شاهد منفي تشكیل شده بودند .اسانس های مورد مطالعه به طریقه تقطیر با آب تهیه شدند .سپس با چهار بار تكرار آزماایش ،میاانگین حاداقل تلمات مهاار
کننده ( )MIC90و میانگین حداقل تلمت قارچ کشي ( )MFCاسانس های مزبور به عنوان متغیر های ماورد سانجش در تلمات هاای  1و  2/3و  2و  3/3و  3و  0/3و
 0/23میلي گرم در میلي لیتر به روش براث ماکرودیلوسیون و در تلمت های  8و  6و  3و  4و  1و  2/3و  2و  3/3و  3/23و  3و  0/53و  0/3میلي گارم در میلاي لیتار باه
روش میكرودیلوسیون علیه آسپرژیلوس فومیگاتوس ( )ATCC 16913و آسپرژیلوس پارازیتیكوس ( )ATCC 115201بررسي شدند .آنالیز اسانس ها باا اساتفاده از
روش کروماتوگرافي گازی متصل به طیف سنج جرمي ( )Gc/Msانجام شد .با استفاده از میكروسكوپ الكتروني گذاره ( )TEMآثار ناشي از عملكرد روتان هاای اساساي
مذکور روی ساختمان سلولي هر دو گونه آسپرژیلوس بررسي شد.
يافته ها :پس از 4بار تكرار آزمایش بر اساس روش براث ماکرودیلوسیون میانگین اثرمهاری اسانس ها ( )MIC90بر روی هردو گونه آسپرژیلوس به ترتیب شامل اسانس
زیره سبز ( ،)0/13اسانس کاکوتي ( )0/40و اسانس سیاه دانه ( )3/30میلي گرم در میلي لیتر و میانگین اثر تخریبي ( )MFCآن ها به ترتیب مربوط به اسانس زیره سبز
( ،)0/53اسانس کاکوتي ( )3/28و اسانس سیاه دانه ( )2/23میلي گرم در میلي لیتر بدست آمد .هم چنین نتایج حاصل از روش براث میكرو دیلوسیون نیز ترتیب اثر مهاری و
تخریبي اسانسها را تایید نمود .رابطه معني داری بین اثر مهاری و تخریبي اسانس های مختلف با یكدیگر مشاهده شد .در آنالیز اسانس ها ،مهم ترین اجزای اسانس های
زیره سبز ،کاکوتي و سیاه دانه ،به ترتیب شامل آلفا پینین ( ،)%10پولگون ( )%15و ترانس آنتو ( )%18/9بودند .در مشاهدات انجام شده به وسیله  ،TEMتغییرات
پاتولوژیک اصلي در دیواره سلولي ،تشاء پالسمایي و ارگانل های تشایي ،دیده شد.
نتيجه گيری :نتایج مطالعه نشان داد که اسانس های زیره سبز ،کاکوتي و سیاه دانه دارای عملكرد مهاری و قارچ کشي مناسبي علیه آسپرژیلوس فومیگاتوس و
آسپرژیلوس پارازیتیكوس مي باشند.
واژه های کليدی :روغن اساسي ،زيره سبز ،کاکوتي ،سياه دانه ،آسپرژيلوس فوميگاتوس ،آسپرژيلوس پارازيتيکوس.

مقدمه
با افزایش موارد مقاومت دارویي در میكروارگانیسم ها ،جایگزیني داروهایي

میزبانان با ایمني سرکوب شده ظاهر مي گردند ( .)1هم چنین ،این قارچ ها با

با کارآیي جدید علیه میكروب ها ضروری مي باشد ( .)3از جمله این مواد دارویي،

ایجاد فساد در مواد تذایي و تولید سموم قارچي (مایكو توکسین ها) سالمتي

اسانس های گیاهي مي باشند .این روتن ها علیه طیف وسیعي از ارگانیسم ها

انسان و حیوان را تهدید مي کنند ( .)4استفاده گسترده از عوامل ضد میكروبي در

مانند باکتری ها ،قارچ ها ،ویروس ها ،تک یاخته ها و حشرات عمل مي کنند (.)2

انسان و حیوان مي تواند سبب پیدایش سریع گونه های قارچي مقاوم ،مسمومیت

آسپرژیلوس ها انتشار جهاني دارند و مي توانند به بافت های بدن هجوم ببرند.

و تعارضات دارویي گردد (6و .)3عالوه بر آن ،مقاومت آسپرژیلوس به بسیاری از

عفونت های آسپرژیلوسي به اشكا مختلف در میزبانان با ایمني طبیعي و در

ضد قارچ های موجو د ،پیش آگهي نگران کننده ای را برای افراد مورد تهاجم

 این مقاله حاصل پایان نامه محمدحسن مینوئیان حقیقي دانشجو دکتری قارچ شناسي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران مي باشد.
* مسئو مقاله:
آدرس :گناباد ،حاشیه جاده آسیایي ،معاونت آموزشي ،پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گناباد ،تلفن0311-5223025 :

e-mail:drminooeian@gmu.ac.ir
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آسپرژیلوس به همراه دارد ( .)5زیره سبز ،میوه خشک شده گیاه Cuminum

آماده سازی محلول استاندارد) (Stockاسانس ها :ابتدا به عنوان حال

 Cyminumاز خانواده چتریان ) (Apiaceaeاست که واجد حداقل %2/3

از دی متیل سولفوکساید) (DMSOکه با محیط کشت  RPMI 1640مایع

اسانس مي باشد ( .)8-30کاکوتي ( )Ziziphora clinopodioeidesجزو

به میزان  0/3رقیق شده بود ،استفاده شد .تلمت محلو استاندارد اسانس مورد

خانواده نعناعیان ) (Lamiaceaeمي باشد و به نام آنوخ یا آویشن برگ باریک

نمر مطابق روش  Souzaو همكاران تهیه شد ( .)20در این مطالعه تمامي مواد

و در بعضي جوامع به پونه کوهي ،معروف است .این گیاه به طور خود رو در مناطق

شیمیایي از کمپاني مرك آلمان () Merk-Germanyخریداری گردیدند.

مختلف ایران مي روید .حداقل دارای  3/2درصد اسانس است ( .)33-31سیاه دانه،

تهيه اسپور از گونه های قارچي مورد بررسي :گونه های قارچي مورد

دانه های خشک شده گیاه  Nigella sativaاز خانواده آالله

آزمایش در محیط ژلوز سیب زمیني) )PDA( (Potato Dextrose Agarبه

) (Ranunculaceaeاست .دانه ها بخش دارویي این گیاه را تشكیل

صورت شیب دار ) ،(Slantدر حرارت  28درجه سانتي گراد و به مدت  32روز

مي دهند .دانه گیاه حاوی 0/3تا  3/3درصد اسانس است ( .)34با توجه به اهمیت

کشت اولیه شدند .اسپورها پس از برداشت از محیط کشت در آب مقطر استریل

روز افزون عفونت های فرصت طلب آسپرژیلوزیسي به ویژه در میزبانان با ایمني

حاوی  0/03درصد تویین  (Tween 80) 80قرار گرفتند و مخلوط حاصل از

تضعیف شده و قدرت ضد میكروبي اسانس های گیاهي ،این تحقیق با هدف

اسپور و قطعات هایفي برای  33ثانیه مخلوط گردیدند و به مدت  3دقیقه اجازه

تعیین اثرمهاری و تخریبي اسانس های زیره سبز ،کاکوتي و سیاه دانه روی

داده شد تا قطعات سنگین ته نشین شوند .اسپورهای موجود در سوسپانسیون
حاصل با  1بار تكرار توسط الم هموسیتومتر

سلولهای آسپرژیلوس انجام شد.

)(Haemocytometer

6

شمارش شد و در تلمت  3× 30اسپور در میلي لیتر استاندارد گردید (.)23
سنجش عملکرد ضد قارچي اسانس ها :به منمور تعیین حداقل تلمت

مواد و روشها

ممانعت از رشد ( )Minimum inhibitory concentration, MICو

اسانس های مورد مطالعه :در این پژوهش از اسانس های گیاهان زیره سبز

حداقل تلمت قارچ کشي ( (Minimum fungicidal concentration,

) ،(Cuminum cyminumکاکوتي) (Ziziphora clinopodioidesو سیاه

 ،MFCاز روش رقیق سازی (براث ماکرودیلوسیون و براث میكرودیلوسیون)،

دانه ) (Nigella sativaکه توسط محقق استحصا شده بودند ،بهره برداری شد.

استفاده شد .در شروع تحقیق ،ابتدا هرکدام از اسانس ها به طور مجزا و به صورت

فومیگاتوس

مطالعه اولیه آزمایشي ( ،)pilot studyروی آسپرژیلوس فومیگاتوس و

) )ATCC 16913( (s Aspergillus fumigtuو آسپرژیلوس

آسپرژیلوس پارازیتیكوس در تلمت های مختلف  0/23 ،0/3 ،0/53 ،3و 0/3

پارازیتیكوس ) ،)ATCC 115201( (Aspergillus parasiticusبه

میلي گرم در میلي لیتر اثر داده شدند و با توجه به نتایج حاصل از آن ،اثر اسانس

عنوان میكرو ارگانیسم های تحت آزمایش ،استفاده شد.

های مورد نمر در تلمت های  0/3 ،3 ،3/3 ،2 ،2/3 ،1و  0/23میلي گرم در میلي

آماده سازی مواد گياهي و اسانس ها :برگ های کاکوتي ،از کوه های بینا

لیتر به روش براث ماکرودیلوسیون و در تلمت های ،3/3 ،2 ،2/3 ،1 ،4 ،3 ،6 ،8

لود شهرستان نیشابور ،میوه (دانه) های زیره سبز از شهرستان سبزوار و دانه (میوه)

 0/53 ،3 ،3/23و  0/3میلي گرم در میلي لیتر در روش میكرودیلوسیون بر روی

های سیاه دانه از شهرستان تربت حیدریه تهیه گردیدند .سپس به روش علمي

قارچ های مذ کور مورد سنجش قرار گرفتند ( .)23در این تحقیق آن چه به عنوان

جنس و گونه آن ها توسط کارشناس ارشد گیاه شناسي گرایش سیستماتیک

 MICثبت شده است  MIC90مي باشد ،یعني پلیتي که کاهش  90درصدی

اکولوژی گیاهي مرکز تحقیقات گیاهان دارویي جهاد کشاورزی مشهد ،مورد تایید

رشد را در مقایسه با شاهد مثبت نشان مي دهد ،MFC .پلیتي است که در آن

قرار گرفت ( .)33-35در مرحله بعد در دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشكي

تلمت از اسانس و در مقایسه با پلیت شاهد مثبت هیچ رشد قابل مالحمه قارچي

مشهد و با نمارت عضو هیات علمي فارماکوگنوزی ،مواد گیاهي جمع آوری شد.

حتي بعد از انكوباسیون کشت های مجدد ،مشهود نیست .هم چنین فعالیت روتن

پس از خشک شدن در سایه ،آسیاب شده و اسانس آن ها به روش تقطیر با آب

های اساسي علیه قارچ ها مي تواند از طریق مهار اسپوروالسیون و محصوالت

) (Hydrodistillationتهیه گردید)Clevenger type) apparatus .

سمي نیز ارزیابي شود.

قارچهای مورد آزمايش :از گونه های آسپرژیلوس

اسانس ها پس از آب گیری با سولفات سدیم (بدون آب) در ویا های قهوه ای و

الف) روش ماکروديلوسيون :بر این اساس ،هفت ارلن حاوی محیط

با ذکر مشخصات مربوطه نام اسانس ،تاریخ تهیه و مقدار اسانس حا صل بر مبنای

کشت ،اسانس و کونیدی قارچ و هفت ارلن به عنوان شاهد شامل :دو شاهد مثبت

نسبت وزني ،حجمي تا هنگام استفاده در فریزر نگهداری شدند (.)38

برای هر قارچ و یک شاهد منفي برای هر کدام از اسانس ها در نمر گرفته شد و

تعيين اجزای اسانس های مورد آزمايش :تجزیه اسانس های مورد

چون آزمایش بر روی دو گونه قارچي انجام شد در مجموع  39ارلن در هر بار

مطالعه به وسیله دستگاه کروماتوگرافي گازی متصل به طیف سنج جرمي

آزمایش مورد استفاده قرار گرفتند .هریک از ارلن ها حاوی  300میلي لیتر محیط

( )GC/MSساخت کارخانه شیمادزو کشور ژاپن ( )Shimadzu – 9Aانجام

کشت مایع عصاره مخمر ) (Yeast Extractبود .در ارلن های شاهد مثبت،

شد .این دستگاه دارای ستون مویینه  10متر در  0/23میلي متر و الیه داخلي

محیط کشت و اسپورهای قارچي و در ارلن های شاهد منفي ،فقط محیط کشت و

 0/23میكرومتر و گاز حامل هلیوم با جریان  0/8میلي لیتر در دقیقه و درجه

اسانس وجود داشت .در ادامه با توجه به تلمت اسانس مورد آزمایش و هم چنین

حرارت ستون از  60تا  260درجه سانتي گراد با افزایش  4درجه سانتي گراد در

حجم محیط کشت ،مقدار مناسب اسانس محاسبه و پس ازحل کردن در  0/3میلي

دقیقه و دمای اتاقک تزریق  230درجه سانتي گراد بود .یونیزاسیون اجزای نمونه

لیتر حال  DMSOبه محیط کشت اضافه شد .در مرحله بعد از سوسپانسیون

در  50الكترون ولت انجام شد (.)39

کونیدیایي استاندارد حاصل از مرحله قبل به مقدار الزم به هرکدام از ارلن های
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حاوی محیط کشت افزوده گشت .سپس ارلن ها به گرم خانه  28درجه سانتي

قارچي با استفاده از ترازوی دیجیتا توزین شده و نتایج یادداشت گردید (.)22

گراد مجهز به هم زن با حرکت آرام منتقل شد و نتیجه کشت پس از  48تا 52

(توضیح این که کاتذ های صافي به کار برده شده هم وزن بودند).
محاسبه درصد مهار رشد قارچ :درصد مهار رشد قارچ با استفاده از

ساعت و سپس تا  4روز از نمر درجه رشد (یا عدم رشد) مورد ارزیابي بصری قرار
گرفت .عالوه بر آن از نمونه های مورد آزمایش کشت مجدد به عمل آمد ،سپس

فرمو ریاضي زیر محا سبه شد.

نتایج حاصل از آن مورد قضاوت قرار گرفت .نتایج نهایي به صورت میانگین

W  Ws
 = cدرصد مهار رشد قارچ
 100
Wc

 MIC90و  MFCهای حاصل از  4بار آزمایش محاسبه شد ( .)23تمامي

وزن توده قارچي در نمونه کنتر = Wc

وسایل ،مواد و محیط های کشت مورد استفاده استریل بوده و کار نیز در زیر هود،

وزن توده قارچي در نمونه مورد آزمایش = Ws

کنار شعله و با دستكش و ماسک و در شرایط استریل انجام شد.

آماده سازی نمونه ها برای تهيه ميکروگراف های الکتروني :ابتدا

ب) روش ميکروديلوسيون :برای انجام آن از میكروپلیت های  96خانه

قارچ های مورد نمر به منمور تقویت کونیدی زایي روی پلیت حاوی محیط ژلوز

ای ساخت کشور دانمارك ( NUNCLON TM Surface CAT, NO

سیب زمیني ( )PDAاستریل کشت داده شد و به مدت  32روز در حرارت 28

 )168055. Batch, NO 038079بهره برده شد .در حفره های عمودی

درجه سانتیگراد ،نگهداری شدند تا قارچ به خوبي اسپورزایي کند .سپس کشت

میكروپلیت ،اسانس ها و در حفره های افقي ،رقت های مورد نمر اسانس ها

اسپورهای قارچي در ارلن های حاوی  300میلي لیتر محیط مایع ییست

(32رقت) ریخته شد .ضمن اینكه تمامي حفرات نیز حاوی  300میكرولیتر محیط

اکستراکت  2درصد ،به اضافه ساکارز  33درصد ( )YESاستریل ،انجام شد.

کشت  RPMI-1640و  30میكرولیتر از اسپورهای قارچ مورد آزمایش بودند.

تلمت اسانس های مورد استفاده در تهیه میكروگراف ها ،با توجه به MIC90

هم چنین ،از حفرات میكروپلیت ،دو حفره به عنوان کنتر مثبت برای هرکدام از

و  MFCهای حاصل از آزمایشات انجام شده مراحل قبل ،انتخاب شدند .در

گونه های قارچي مورد آزمایش و یک حفره به عنوان کنتر منفي برای هر یک

مرحله بعد  300میكرولیتر از نمونه قارچ رشد یافته در هرکدام از ارلن ها را به طور

از اسانس های تحت آزمایش در نمرگرفته شد .آزمایشات  4بار تكرار گردیدند و

جداگانه در لوله های اپندورف استریل ،وارد کرده و پس از سانتریفیوژ ،به هر کدام

نتایج نهایي به صورت میانگین  MIC90و  MFCهای حاصل از  4بار آزمایش

 3000میكرولیتر ،گلوتارآلدئید  2/3درصد به مدت  24ساعت و به منمور تثبیت

محاسبه شد (.)23

) (Fixationاولیه نمونه افزوده شد ،به طوری که روی نمونه را به خوبي

گرم خانه گذاری و کشت مجدد محتويات هر يک از حفرات

مي پوشاند .سپس نمونه ها به بخش میكروسكوپ الكتروني دانشكده پزشكي

ميکرو پليت ها :در این مرحله اطراف درب میكروپلیت ها با استفاده از چسب

دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي تهران منتقل گردید و بر اساس پروتكل سایر

اسكاچ محكم شد و به مدت  48ساعت در گرم خانه ( CO. Incubator,

مراحل آماده سازی میكروگراف های الكتروني در مورد آن ها انجام شد ( .)21در

 28 )SANYO MCO-17 AIC Model 1E4Lدرجه سانتي گراد قرار

نهایت با هماهنگي های انجام شده ،گرید های حاوی نمونه به پژوهشكده بوعلي

گرفتند .پس از مدت مذکور بر اساس کشت مجدد) (subcultureهر کدام از

وابسته به دانشگاه علوم پزشكي مشهد منتقل گردید و با استفاده از میكروسكوپ

حفرات میكروپلیت در مورد آن ها قضاوت انجام شد و  MIC90و  MFCهر

الكتروني گذاره ( )TEMمجهز به دوربین دیجیتا از نمونه ها عكس و فیلم

یک از اسانس ها مشخص گردید .پس از  48ساعت از هر یک از حفرات

تهیه گردید .در  TEMاز ولتاژ  60کیلو ولت ،برای رویت نمونه های بیولوژیک

میكروپلیت حاوی محیط کشت  ، RPMI-1640اسانس و ارگانیسم و هم چنین

استفاده شد .توضیح این که یكي از مشكالت تهیه عكس و فیلم از نمونه ها در

از حفرات کنتر مثبت و کنتر منفي ،پس از اختالط کامل محتویات هر کدام از

بزرگنمایي های باال (به طور معمو باالتر از )20000پاره شدن نمونه روی گرید

آن حفرات به مقدار  30میكرولیتر برداشت گردید و روی پلیت های حاوی محیط

بود.

سا بورود کستروز آگار حاوی کلرامفنیكل ( ،)SCکشت شد .سپس این پلیت ها به

نتایج با استفاده از نرم افزار  SPSS-16و آزمون های آماری Kruskal-

انكوباتور  28درجه سانتي گراد منتقل شدند و پس از  48ساعت مورد بازخواني قرار

 Wallisو  ،Mann-Whitneyمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و p<0/03

گرفتند و بر اساس درجه رشد و یا عدم رشد قارچ روی آن ها MIC90 ،و

معني دار در نمر گرفته شد.

 MFCاسانس های مورد مطالعه تعیین گردیدند .این کار زیر هود ،کنار شعله و
با وسا یل استریل انجام شد (.)23
تهيه مخلوط اسانس ها :با استفاده از محلو های استاندارد هر کدام از

يافته ها

اسانس ها ،از هر کدام به نسبت مساوی ( 300میكرولیتر) برداشته و مخلوط شدند.

مشخصات ،مقدار و اجزاء تشكیل دهنده اسانس های زیره سبز ،کاکوتي و

توزين توده ) (Biomassقارچي :بعد از 30روز که از کشت محتویات

سیاه دانه که با روش کروماتوگرافي گازی متصل به طیف سنج جرمي

ارلن های حاوی نمونه قارچي و اسانس سپری شد و رشد قارچ انجام گرفت توده

( )GC/MSشناسایي و اندازه گیری شد (جدو  .)3نتایج فعالیت های مهار رشد

حاصل از رشد هریک از محتویات ارلن ها برداشته شد و روی کاتذ صافي واتمن

( )MIC90و قارچ کشي ( )MFCروتن های اساسي زیره سبز ،کاکوتي و سیاه

شماره  3قرار گرفت .سپس کاتذ های صافي حاوی بیومس و هم چنین کاتذ

دانه به دو روش براث ماکرودیلوسیون و براث میكرودیلوسیون روی رشد

صافي خالي (به عنوان شاهد) جهت خشک شدن به مدت  24ساعت ،داخل گرم

آسپرژیلوس فومیگاتوس و آسپرژیلوس پارازیتیكوس در جدو شماره  2ارائه شده

خانه  80درجه سانتي گراد قرار داده شدند .این عمل برای هر کدام از نمونه ها 1

است .نتیجه حاصل در مورد مخلوط اسانس زیره سبز و سیاه دانه ،مشابه اثر زیره

بار تكرار شد که در هر بار ،ک اتذ صافي خالي و کاتذ های صافي حاوی توده

سبز به تنهایي ،مخلوط اسانس کاکوتي و سیاه دانه ،مشابه اثرکاکوتي به تنهایي،
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مخلوط زیره سبز و کاکوتي ،مشابه اثر زیره سبز به تنهایي و مخلوط اسانس های

میلي گرم در میلي لیتر برابر  3059/4±39/6میكیگرم .میانگین وزن کاتذ صافي

زیره سبز ،کاکوتي و سیاه دانه ،مشابه اثر زیره سبز به تنهایي بود .میانگین وزن

حاوی بیومس ارلن محتوی محیط کشت و اسانس کاکوتي به میزان  0/23میلي

کاتذ صافي خالي برابر  8/1151±6/6میلیگرم .میانگین وزن کاتذ صافي حاوی

گرم در میلي لیترمساوی  833/1±35میلیگرم ،میانگین وزن کاتذ صافي حاوی

بیومس ارلن شاهد مثبت مساوی  1406/3±23/3میلیگرم .میانگین وزن کاتذ

بیومس ارلن محتوی محیط کشت و اسانس سیاه دانه به میزان  3/3میلي گرم در

صافي حاوی بیومس ارلن محتوی محیط کشت و اسانس زیره سبز به میزان 0/23

میلي لیتر برابر  3309±32/8میلیگرم بود.

جدول  .1مشخصات ،مقدار و اجزاء تشکيل دهنده اسانس های زيره سبز ،کاکوتي و سياه دانه با استفاده از روش کروماتوگرافي
گازی متصل به طيف سنج جرمي(.)GC/MS
زيره سبز

سياه دانه

کاکوتي

ترکيبات
آلفا پینن
لیمونن
3و 8سینئو

شاخص بازداری
913
3023
3028

درصد
10
23
38/3

ترکيبات
پولگون
پي – پریتون
کارواکرو

شاخص بازداری
3238
3130
3282

درصد
15
39/6
3/4

ترکيبات
ترانس آنتو
پي – سیمن
لیمونن

شاخص بازداری
3289
3026
3010

درصد
18/9
35
4/8

لینالو
لینالیل استات
آلفا ترپینئو
آلفا ترپینئو
استات
ژرانیو
متیل اوژنو
سابینن
ترپینن –  4او
گاما ترپینن
تری پینولن
پي  -سیمن
آلفا  -توجن

3089
3248
3380
3142

30
4
1
3/3

نئومنتو
3و 8سینئو
منتو
ورینون

3349
3021
3352
3392

3
1/3
1
2/1

کاروون
آلفا – توجن
آنیس آلدئید
ان – نونان

3243
928
3233
903

4/4
2/8
3/9
3/9

3242
3169
953
3369
3033
3082
3031
922

3/3
3/2
0/3
0/3
0/3
0/1
0/1
0/2

میرسن

983

0/3

تیمو
گاما – ترپینن
پي – پریتنون
ژرماکرین
کاروون
اوژنو
لینالو
ایزومنتیل
استات
بتا – پینن

3263
3039
3226
3411
3216
3124
3081
3296

2/2
3/8
3/3
3/3
0/3
0/3
0/3
0/1

کارواکرو
سین میریستي
سابینن
آلفا – پینن
فناسن
آپیو
ترپینن –  4او
تیموکینون

3102
3321
959
913
3095
3684
3359
3233

3/8
3/5
3/5
3/3
3/4
3/1
0/8
0/5

955

0/2

-

-

91/30

-

-

84/4

3متیل-3
1پروپیل بنزن
ان  -دکان

3032

0/3

3003

0/4
81/3

جدول  .2ميانگين MIC90و  MFCحاصل از آزمايشات براث ماکروديلوسيون و براث ميکروديلوسيون اسانس های زيره سبز ،کاکوتي و سياه
دانه ،عليه هريک ازقارچ های آسپرژيلوس فوميگاتوس و آسپرژيلوس پارازيتيکوس برحسب ميلي گرم درميلي ليتر با  4بارتکرار
قارچ
اسانس
زیره سبز
کاکوتي
سیاه دانه
جمع

آسپرژيلوس پارازيتيکوس
ماکروديلوسيون
MFC
MIC90
3±0/4
0/15±0/34
a
a
3/2±0/6 0/15±0/34
a
a
2/3±0/4 3/53±0/28
b
b
3/38±0/8 0/81±0/5

ميکروديلوسيون
MFC
MIC90
1/3±0/35 3/62±0/2
a
a-A
3/3±2/8 2/3±0/45
a
a
6/23±2/1 2/53±0/9
a
a-B
3/08± 2/1 2/36±0/5

آسپرژيلوس فوميگاتوس
ماکروديلوسيون
MFC
MIC90
0/3±0
0/23±0
a
a
3/15±0/45 0/41±0/32
b
b
2±0
3/23±0/1
c
c
3/29±0/6 0/64±0/4

مقادیر مشخص شده با حروف التین مختلف ( ،)a, b, cدر هر ستون ،بیانگر اختالف آماری معني دار(  )P≤0.05مي باشد.

ميکروديلوسيون
MFC
MIC90
2/3±3
3/3±0/4
a
a
1/2±0/86 3/3±0/4
a
a
1/18±0/5 3/8±0/4
a
a
1/04±0/8 3/6±0/4
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Inhibition and Destruction Effects of Cuminum …; M.H. Minooeian Haghighi, et al

با استفاده از میكروسكوپ الكتروني گذاره ( ،)TEMدر شكل های  3الي5
میكروگراف های هایف و کونیدی های آسپرژیلوس فومیگاتوس و آسپرژیلوس
پارازیتیكوس که تحت تاثیر تلمت های مختلف روتن های اساسي مورد آزمایش
قرار گرفته بودند ،نشان داده شده است .در هر دو نوع قارچ که تحت تاثیر اسانس
های تحت آزمایش قرار نگرفته بودند دیواره سلولي یک پارچه بوده و به طور
کامل توسط یک الیه فیبریلي دست نخورده و سالم ،احاطه شده بود .تشای
پالسمایي به صورت یک پارچه ،نمایان بود و تمامي اندامک ها مانند هسته و
میتوکندری حالت طبیعي داشتند .بعد از تاثیر اسانس ها بر قارچ های مذکور،
مورفولوژی طبیعي هایف و کونیدیای قارچي ،هنگامي که تلمت روتن های
اساسي در محیط کشت افزایش مي یافت دستخوش تخریب قرار گرفت .شكل

شکل .3ميکروگراف الکتروني(گذاره) از کونيديهای آسپرژيلوس فوميگاتوس

کلي سلو تغییر یافت و نمم و تعاد آن در مقایسه با موارد شاهد کاهش یافت.

در محيط  ،YES brothکونيدی که در معرض  3/22ميليگرم در ميليليتر

نوع تغییرات اساسي هایف و کونیدی های هر دو گونه قارچ آسپرژیلوس که تحت

از اسانس کاکوتي قرار گرفته است نشاندهنده جدا شده گي غشاء سيتوپالسمي

تاثیر اسانس های مورد آزمایش قرار گرفته بودند ،با یكدیگر مشابه بود .تغییرات

از ديواره سلولي است که با تخريب و شکستگي غشاء سيتوپالسمايي

پاتولوژیک اصلي در دیواره سلولي ،تشاء پالسمایي ،ارگانل های تشایي به

همراه مي باشد.

خصوص میتوکندری و هسته ،مشاهده شد.

است .آسيب به ديواره و تخريب اندامک های غشايي شامل هسته ،شبکه اندوپالسمي و

شکل گيری وزي کول های حجيم متصل به پرده سيتوپالسمي قابل مشاهده

ميتوکندری نهايتا موجب نابودی سلول را فراهم مي نمايد (بزرگنمايي  0333برابر).

شکل  .1ميکروگراف الکتروني (گذاره) آسپرژيلوس پارازيتيکوس در
محيط  YES brothبدون اسانس کونيدی کامل با ديواره و غشای

شکل .4ميکروگراف الکتروني (گذاره) از کونيدی آسپرژيلوس پارازيتيکوس

سلولي يک پارچه و فاقد چين خورده گي همراه با سيتوپالسم

در محيط  ،YES brothکونيدی قارچ در معرض  3/22ميلي گرم در ميلي

متراکم و يکنواخت را نشان مي دهد (بزرگنمايي  3123برابر).

ليتر از اسانس زيره سبز قرار گرفته است .تخريب کامل غشای سيتوپالسمي،
سيتوپالسم واکوئل دارشده و قسمتهايي از غشای سيتوپالسمي که تشکيل
لومازوم را داده اند قابل مشاهده مي باشد (بزرگنمايي  3123برابر).

شکل  .2ميکروگراف الکتروني (گذاره) مربوط به آسپرژيلوس

شکل .2ميکروگراف الکتروني (گذاره) از کونيدی آسپرژيلوس پارازيتيکوس

فوميگاتوس در محيط  YES brothکونيدی ها با  3/22ميلي گرم

در محيط  ،YES brothکونيدی قارچ در معرض 3/22ميليگرم در ميلي

در ميلي ليتر اسانس زيره ی سبز مواجهه يافته اند .واکوئوالسيون

ليتر از اسانس کاکوتي قرارگرفته است .جدا شده گي کامل غشای

سيتوپالسم همراه با انفصال غشاء سيتوپالسمي از ديواره سلولي و تخريب

سيتوپالسمي از ديواره سلولي ،پاره گي غشای سيتوپالسمي ،نشت سيتوپالسم

کامل قسمتي از غشاء قابل مشاهده مي باشد (بزرگنمايي  2233برابر).

و پيدايش واکوئل و لومازوم ها ديده ميشوند (بزرگنمايي  2333برابر).
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( ،)%4/8( )Limoneneکاروون( ،)%4/4( )Carvoneبودند .در سایر مطالعات،
ترکیبات اصلي روتن اساسي زیره سبز ،شامل پا را سیمو (سیمین) (Para-
) ،Cymol(Cyminپي نن) ،(Pineneسینئو

) (Cineoleولینالو

) (Linaloolهستند ،ترکیبات اصلي یافت شده در اسانس کاکوتي ،پولگون
) ،(Pulegoneمنتون )3 ،(Menthoneو 8سینئو )(Cineoleو لیمونن
) (Limoneneمي باشند و در روتن اساسي سیاه دانه ،تیموکینون
)،(Thymoquinone

پي -

سیمن

)،(Cymene

کارواکرو

) (Carvacrolو ترانس آنتو ) (Trans Anetholeوجود دارد (24و32و.)9
از می ان بسیاری از عوامل مربوط به تاثیر و قدرت اجزاء روتن اساسي ،مهم ترین
شکل  .6ميکروگراف الکتروني (گذاره) از کونيدی و هايف

آن ها شامل زادگاه یا خاستگاه ،قسمت یا بخش مورد استفاده و مرحله تكامل

آسپرژيلوس پارازيتيکوس در محيط  ،YES brothغشای

گیاه ،آب و هوا و موقعیت رشد (درجه حرارت -خاك-کود و  ).....و هم چنین

سيتوپالسمي از ديواره سلولي جدا شده و واکوئوالسيون سيتوپالسم

چگونگي تقطیر ،ذخیره سازی و نگهداری آن ها مي باشد .اجزاء تشكیل دهنده و

انجام پذيرفته است .سلول ها در معرض  2ميلي گرم در ميلي ليتر

تلمت نسبي این ترکیبات شیمیایي در روتن های اساسي فقط به گونه های

اسانس سياه دانه قرار گرفته اند (بزرگنمايي  3123برابر).

گیاهي وابسته نیست و روتن های اساسي حاصل از قسمت های مختلف گیاه ،به
طور معمو در ترکیب و فعالیت زیستي متفاوتند .بنابراین ،اهمیت این که اجزاء و
ترکیبات روتن اساسي مورد آزمایش ،مشخص شده باشند ،واضح و روشن است.
به طورکلي ،در آزمایشات تجربي ،فعالیت روتن های اساسي در برابر
میكروارگانیسم ها ،بستگي به روش های مورد استفاده دارد .حساسیت یک
میكروارگانیسم به روتن های گیاهي ،او از همه با خصوصیا ت روتن گیاهي و
خود میكروارگانیسم ارتباط دارد ( .)3در این مطالعه در هر دو روش براث ماکرو و
میكرودیلوسیون  MIC90و  MFCاسانس های زیره سبز و کاکوتي از فعالیت
مهاری و قارچ کشي قوی تری نسبت به روتن اساسي سیاه دانه برخوردار بودند.
قدرت مهاری و کشندگي اسانس های مورد آزمایش بر روی هر دو گونه قارچ
آسپرژیلوس ،به ترتیب شامل اسانس زیره سبز ،کاکوتي و سیاه دانه بود .با توجه به

شکل  .7ميکروگراف الکتروني گذاره از کونيدی آسپرژيلوس

 MIC90های حاصل از این مطالعه و بر مبنای طبقه بندی  Aligiannisو

فوميگاتوس در محيط  ،YES brothکونيدی قارچ در معرض

همكاران ،که مواد گیاهي را بر اساس  MICآن ها به دستجات مهار کننده های ،قوی

اسانس سياه دانه با غلظت  2ميلي گرم در ميلي ليتر قرار گرفته

( ،)MIC≤0/5mg/mlمتوسط ) (0.6mg/ml≤MIC≤1.5mg/mlو ضعیف

است .چين خورده گي های ديواره و غشای سلول همراه با تعداد

( )MIC≥1.6mg/mlطبقه بندی نموده اند ( .)23اسانس های زیره سبز،

زيادی از واکوئل ها و لومازوم ها مالحظه مي شوند (بزرگنمايي

کاکوتي و سیاه دانه مورد مطالعه در این پژوهش به ترتیب از فعالیت مهار رشد و

 6333برابر).

کشندگي قوی ،قوی و متوسط در برابر گونه های آسپرژیلوس فومیگاتوس و
آسپرژیلوس پارازیتیكوس برخوردار بودند .با توجه به فعالیت قوی تر اسانس زیره
سبز بر روی گونه های قارچي مورد آزمایش نسبت به اسانس های کاکوتي و سیاه

بحث و نتيجه گيری

دانه ،ممكن است فعالیت متفاوت این روتن ها مربوط به ترکیبات مختلف ،فرم

در این مطالعه اجزایي از روتن اساسي زیره سبز که درصد بیشتری از
اسانس را به خود اختصاص داده بودند به ترتیب عبارتند از :آلفا -پي نن
( ،)%10( )-Pineneαلیمونن (3 ،)%23( )Limoneneو  8سینئو

ساختماني ،اجزا تشكیل دهنده و گروه های عامل آن ها و احتما عملكرد هم
افزایي بین اجزا آن ها باشد (.)26
در بخشي از این مطالعه که روی مخلوط اسانس ها انجام شد عدم کاهش

( ،)%38/3( )1,8Cineoleلینالو ( ،)%30( )Linaloleو اجزایي از روتن

مقادیر  MICو  MFCمخلوط اسانس های مورد آزمایش به صورت دو به دو و

اساسي کاکوتي که درصد بیشتری از اسانس را به خود اختصاص داده بودند به

یا هر سه آن ها ،بیان گر فقدان تأثیر هم افزایي قابل توجهي بین آنها مي باشد.

ترتیب شامل :پولگون( ،)%15( )Pulegoneپي پریتون ()Piperitone

نتیجه بعضي مطالعات نشان داد که تاثیر متقابل هم افزایي بین مخلوط روتن

()Neomenthol

های اساسي متفاوت یا مخلوط روتن ها و اجزاء تشكیل دهنده اختصاصي آنها

( ،) %3مي باشند .هم چنین اجزایي از روتن اساسي سیاه دانه که درصد بیشتری از

کمتر از آن بود تا کاربردی از نمر عملي داشته باشد ( .)2به طور کلي اجزاء و

( Trans

ترکیبات موجود در روتن های اساسي ،خصوصیات بیولوژیكي آن ها را معین

 ،)%18/9( )Anetholeپي -سیمین ( ،)%35( )P-Cymeneلیمونن

مي کند .بررسي ها نشان داده اند که فعالیت اجزاء اصلي اسانس توسط سایر

( ،)%39/6کارواکرو

( ،)%3/4( )Carvacrolنئومنتو

اسانس را تشكیل داده بودند به ترتیب شامل

ترانس آنتو
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مولكو ها که حضور کمتری در آن اسانس دارند تعدیل مي گردد (25و2و.)3

آسپرژیلوس فومیگاتوس و آسپرژیلوس پارازیتیكوس احتماالً به اندازه اسپور یا

بر اساس یافته های این تحقیق در آزمایشات براث ماکرودیلوسیون و براث

کونیدی قارچ مورد آزمایش وابسته است .از طرفي برخي محققین مشاهده نمودند

میكرودیلوسیون رشد قارچي به طور کامل پس از  48ساعت انكوباسیون و مطابق

که استفاده از میسیلیوم های رویش یافته همیشه سبب ایجاد  MICهای باالتر

با  MFCهای حاصل ،مهارگردید .کشت های مجدد این موارد نیز منفي بود که

نسبت به استفاده از اسپور یا کونیدیای قارچي مي شود (10و .)23عالوه بر

موید اثرات قارچ کشي آن ها روی آسپرژیلوس فومیگاتوس و آسپرژیلوس

محاسبه  MICو  ،MFCبه عنوان شاخص فعالیت اسانس ها علیه قارچ ها،

پارازیتیكوس در تلمت های به دست آمده مي باشد .مهار رشد قارچي و قارچ

توزین توده قارچي بر اساس جایگزیني و رشد قارچ در محیط کشت ،مي تواند

کشي اسانس های مورد آزمایش در دو گونه آسپرژیلوس یک فعالیت ضد کپكي

تخمین فعالیت اسانس را تسهیل و تایید نماید .از این رو شاخص مهار رشد قارچ،

وابسته به مقدار را نشان دادند .بین  MIC90و  MFCهر یک از اسانس های

به صورت میزان درصدی از کشت میكرو ارگانیسم رشد یافته در گروه کنتر که

کاکوتي و سیاه دانه ،اختالف آماری معني دار وجود داشت ولي در مورد اسانس

فاقد روتن اساسي است در مقایسه با نمونه اسانس مورد آزمایش ،تعیین مي گردد

زیره سبز این اختالف معني دار نبود و نزدیكي و مشابهت هر چه بیشتر بین این

( .)3در این پژوه ش ،مطابق نتایج حاصل از توزین توده قارچي ،فعالیت ضد قارچي

دو ،این اسانس را در کاربردهای عملي (درماني ،بهداشتي ،آرایشي ،تذایي و)...

اسانس های مورد مطالعه مورد تایید مجدد قرار گرفت.

بیشتر متمایز مي نماید زیرا اختالف هرچه کمتر بین  MFCو  MICدلیل بر

در مشاهدات انجام شده به وسیله میكروسكوپ الكتروني گذاره (،)TEM

سودمندی بیشتر آن به عنوان یک دارو و یا یک ماده ضد میكروبي مي باشد.

قارچ هایي که تحت تاثیر روتن های اساسي قرار گرفته بودند ،در مقایسه با موارد

نتایج آزمایشات متعدد ،استفاده از روتن های اساسي به عنوان نگهدارنده های

شاهد ،به طور واضحي تغییرات پاتولوژیک سلولي وابسته به مقدار را به خصوص

مواد تذایي را نیز مورد ترتیب قرار مي دهد (28و32و.)3

در ساختمان های تشایي ،نشان دادند .از طرف دیگر ،مهار رشد آسپرژیلوس

 Bansodو همكاران ،عملكرد ضد قارچي روتن های اساسي حاصل از

فومیگاتوس و آسپرژیلوس پارازیتیكوس ،توسط این روتن ها و در تلمت های

گیاهان دارویي هند را علیه قارچ های بیماری زای آسپرژیلوس فومیگاتوس و

مختلف ،با تغییرات مورفولوژیک این قارچ ها ،ارتباط تنگاتنگي داشتند

آسپرژیلوس نایجر ،بررسي نمودند و نتیجه گرفتند که روتن های گیاهي مي

 Gandomiو همكاران و  Rassooliو همكاران در دو مطالعه جداگانه که

توانند برای بهبود عفونت های قارچي ،مورد استفاده قرار گیرند ( .)30آن چه که در

یكي مربوط به تاثیر اسانس آویشن شیرازی روی آسپرژیلوس فالووس و دیگری

این مطالعه به دست آمد مشخص نمود که روش ماکرودیلوسیون تربالگری

مرتبط با اثر عصاره گیاه" نیم "علیه آسپرژیلوس پارازیتیكوس بود ،با بررسي

مناسب تری را در مورد تعیین  MICو  MFCدر مقایسه با روش

میكروگراف های حاصل ،تغییر شكل سلو ها همراه با از دست رفتن استحكام

میكرودیلوسیون دارا مي باشد .در مجموع در روش ماکرودیلوسیون ،نتایج واضح

دیواره سلولي ،از هم گسیختگي تشای سلو  ،واکوئل دار شدن سیتوپالسم ،از بین

تر ،با انحراف معیار کمتر و با  MIC90و  MFCپایین تری در مقایسه با روش

رفتن یكپارچگي تشای سلولي ،ایجاد فاصله بین دیواره سلولي و تشای

میكرودیلوسیون بودند .در این تحقیق نتایج متفاوت مشاهده شده برای MIC90

سیتوپالسمي و فرورفتگي موضعي دیواره سلولي در نقاط مختلف را گزارش نمودند

حاصل از روتن های اساسي در روش ماکرودیلوسیون در مقایسه با روش

که با نتایج تحقیق ما هم خواني دارد .هم چنین با افزایش تلمت اسانس ،تخریب

میكرودیلوسیون ،نشان داد که سطح فعالیت ضد قارچي اسانس ها ،ارتباط نزدیكي

کامل تشای سلولي و از دست رفتن شكل طبیعي سلو و تشكیل"لومازوم" و

با روش آزمایش تربا گری مورد استفاده و قارچ های مورد آزمایش دارد .تفاوت

تخلیه سیتوپالسم سلو دیده شد (13و.)24

آماری معني داری مرتبط با فعالیت روتن های اساسي ،علیه دو گونه آسپرژیلوس

روتن های اساسي در تلمت های باالتر از تلمت مهار رشد قارچ ،نه تنها از

مورد آزمایش مشاهده نشد Suhr .و همكاران ،فعالیت ضد قارچي برخي اسانس

دیواره سلولي بلكه از میان تشای سیتوپالسمي عبور کرده و ساختمان های

ها علیه قارچ های عامل فساد نان چاودار از جمله آسپرژیلوس فالووس را با دو

تشایي اندامک های سیتوپالسمي را مورد تعرض قرار مي دهند .تغییرات مذکور،

روش مورد ارزیابي قرار دادند در یک روش از محیط آگار و اسانس و در روش

به طور معمو در مواجهه قارچ ها با ترکیبات ایمیدازو  ،دیده مي شود (.)12

دیگر از مجاورت روتن فرار با نان چاودار آلوده استفاده کردند ،نتایج نشان داد که

میكروگراف های الكتروني حاصل از مطالعه  Eweisو همكاران ،نشاندهنده

اثرات اسانس ها بستگي به روش آزمایش به کار رفته دارد و شناخت این امر که

آسیب آشكار دیواره سلولي ،تشاء سیتوپالسمي و ارگانل های سلولي پس از تاثیر

برای هر اسانس کدام روش بهترین اثر را دارد ،مهم است (.)29

 230ppmروتن اساسي آویشن بر آسپرژیلوس پارازیتیكوس بود ( .)11نتایج

در تحقیق ما ،یكي از دالیل تفاوت در نتایج حاصل از آزمایشات

پژوهش ما نیز موید تغییرات مذکور مي باشند و به وضوح نشان مي دهند که

ماکرودیلوسیون با میكرودیلوسیون ،مي تواند مربوط به فراریت سریعتر و بیشتر

روتن های اساسي ،توانایي پیشگیری از رشد قارچي را از طریق تعارض و تقابل

اسانس از حفرات میكروپلیت در مقایسه با فالسک های مورد استفاده در روش

مستقیم با دیواره سلولي و تشاء های سیتوپالسمي دارند (.)14

ماکرو باشد .دیگر این که اجزایي از اسانس که روی مهار رشد قارچ و یا نابودی آن

این مطالعه نشان داد در مشاهده سلو ها با میكروسكوپ الكتروني،

موثرند در حفرات میكروپلیت به اندازه ای نباشد که بتواند به خوبي روش ماکرو

تفاوتهای اندکي در تغییرات ساختاری دو گونه قارچ مورد آزمایش بر اساس روتن

عمل خود را انجام دهند .در این مطالعه تأثیر مناسب روتن های اساسي زیره سبز،

مورد استفاده وجود داشت .از یافته های حاصل از این تحقیق مي توان نتیجه

کاکوتي و سیاه دانه ،علیه گونه های آسپرژیلوس فومیگاتوس و آسپرژیلوس

گرفت که اسانس های زیره سبز ،کاکوتي و سیاه دانه دارای عملكرد مهار رشد و

پارازیتیكوس ،توسط آزمایشات براث ماکرودیلوسیون و میكرودیلوسیون تأیید

کشندگي روی سلو های آسپرژیلوس فومیگاتوس و آسپرژیلوس پارازیتیكوس

گردید .اختالفات جزئي در  MICهای حاصل از اسانس های مورد بررسي علیه

مي باشند.
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مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل ،دوره پانزدهم /شماره  / 6آبان 3192
اثر مهاری و تخریبي اسانس های زیره سبز ،؛ محمدحسن مینوئیان حقیقي و همكاران

هم چنین ،نتایج حاصل از این بررسي درکاربرد اسانس های زیره سبز،
کاکوتي و سیاه دانه مفید است ،زیرا تعیین مقدار عددی  MICو  MFCاسانس

انجام شود و به عنوان نگه دارنده های مواد تذایي ،آزمایشات مناسبي در
سیستمهای تذایي طراحي گردد.

گیاهان مناطق مختلف جهت کاربرد آن در محصوالت دارویي ضروری است و از
آنجایي که گیاهان مورد مطالعه به فراواني در ایران رشد مي یابند ،استفاده از این
گیاهان و محصوالت آنها مناسب و مقرون به صرفه است .از طرف دیگر ،به علت

تقدير و تشکر

این که روتن های اساسي در شرایط آزمایشگاهي نسبت به محل اصلي خودشان

بدینوسیله از اساتید و همكاران محترم آزمایشگاه های قارچ شناسي و

مانند داخل تذا یا در بیماران ممكن است بیشتر فعا باشند ،پیشنهاد مي شود این

مرکزی دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران ،دانشكده داروسازی دانشگاه علوم

موضوع زمینه تحقیقات بعدی قرار گیرد و به منمور ارزیابي خواص درماني این

پزشكي مشهد و دانشگاه علوم پزشكي گناباد که در انجام این تحقیق ما را یاری
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Considering the increasing of fungal infections, including Aspergillosis and
with the development of fungal drug resistance, many researchers focus on the antifungal properties of plant essences.
The aim of this study was to evaluate the inhibition and destruction effects of Cuminum cyminum, Ziziphora
clinopodioides and Nigella sativa essences on aspergillus cells.
METHODS: In this experimental study, the first group was included of each one of the Cuminum cyminum, Ziziphora
clinopodioides and Nigella sativa essences as case group, and the second group of the study was included of positive
and negative control group. The essences were extracted by hydro-distillation procedure. Then, by applying Broth
Macro Dilution and Broth Micro Dilution techniques and four times of repetitions, the mean of Minimum Inhibitory
Concentration (MIC90) and Minimum Fungicidal Concentration (MFC) of the above-mentioned essences were
certified against Aspergillus fumigatus (ATCC 16913) and Aspergillus parasiticus (ATCC 115201) in Broth Macro
Dilution and Broth Micro Dilution techniques, in 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 and 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6
and 8 concentrations (mg/mlit), respectively. Analysis of chemical compositions of the essences was performed by
using gas chromatography linked to mass spectrometer (Gc/Ms). The effects of above-mentioned essences on cellular
structure of aspergillus species were examined by transmission electron microscopy (TEM).
FINDINGS: Based on broth macro dilution technique and 4 times of repetitions, the mean of MIC90 and MFC of
Cuminum cyminum, Ziziphora clinopodioides, and Nigella sativa essences on both of aspergillus species, were 0.31,
0.40, 1.50 mg/ml, and 0.75, 1.28, 2.25 mg/ml, respectively. The same arrangement of the above-mentioned essences
effect was also confirmed by broth micro dilution technique. The statistical tests showed a significant correlation
between inhibition and destruction effects of essences used in this study (p=0.017). Considering the analysis, the main
constituent of C. cyminum oil was α- pinene (30%), in Z. clinopodioides oil was pulegone (37%), and in N. sativa oil it
was transanethole (38.9%). The main pathologic changes were observed by TEM were in the cell wall, plasma
membrane and membranous organelles.
CONCLUSION: The findings of this study showed that Cminum cyminum, Ziziphora clinopodioides and Nigella
sativa had appropriate fungistatical and fungicidal functions against Aspergillus fumigatus and Aspergillus parasiticus.
KEY WORDS: Essences, Cuminum cyminum, Ziziphora clinopodioiedes, Nigella sativa, Aspergillus fumigatus.
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