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  آسپرژیلوسمهم ي اثرات اسانس هاي گیاهی بر دو گونه 
  2علیرضا خسروي – 1محمدحسن مینوئیان حقیقی

  چکیده
مـواد غـذایی، افـزایش      ناعی  نگهدارنده هـاي صـ     داروهاي شیمیایی و   خطرات استفاده از   :هدف زمینه و 
 بـه عنـوان    ،زیسمایکوتوکـسیکو  سـپرژیلوزیس و  توجه به آ  ،  پادزیست ها هاي میکروبی مقاوم به      عفونت

 ،سـوي دیگـر   از و ، فـساد کپکـی محـصوالت کـشاورزي    هم چنـین   و،اهمیت قارچی زیبیماري هاي حا  
 .مناسبی را بـراي تحقیـق فـراهم نمـوده اسـت         بسترمیکروارگانیسم ها،    بامقابله    در ،ظرفیت  اسانس ها   

اسـتان   رویش یافتـه در ي دانه  سیاه سبز، کاکوتی وي اثرات اسانس هاي زیره  هدف این مطالعه بررسی 
  . می باشدفالووسآسپرژیلوس  و  فومیگاتوسآسپرژیلوس  هايخراسان رضوي روي رشد قارچ

طـی سـال    این تحقیق، در استفاده در  نوع تجربی است و مواد گیاهی مورد       این مطالعه از   :روش تحقیق 
بـا اسـتفاده از    .ه شـد  به روش تقطیر با آب تهی  اسانس آن ها   سپس.  جمع آوري گردیدند    انتخاب و  1387

  میـانگین حـداقل غلظـت       و) (MIC90 ماکرودیلوسیون، میانگین حداقل غلظت مهار کننـده      روش براث   
 میلـی گـرم در   25/0و   5/0،  1،  5/1،  2،  5/2 ،3غلظت هاي    در ،اسانس هاي مزبور   MFC)( قارچ کشی 

  . آزمـایش، تعیـین گردیـد      کرارت بار 4، با   آسپرژیلوس فالووس  و آسپرژیلوس فومیگاتوس میلی لیتر، علیه    
  مخمـر   ي محیط عـصاره   در گراد و  سانتیي   درجه   28حرارت   کشت در  قارچ هاي مورد آزمایش پس از     

 سـپس بـا   .  رشد مورد بازبینی قرار می گرفتنـد        ي درجه نظر  ساعت از  96 و72،  48مدت   از به ترتیب بعد  
  . تعیین می شد اه آن MFCو  MIC90 محیط ژلوز سیب زمینی، انجام کشت مجدد در

علیـه هـر دو      اسانس هـاي مـذکور     MIC90 میانگین   آزمایش، تکرار  بار 4 پس از  ،مجموع در :یافته ها 
  ایـن   MFCمیـانگین    میلی گـرم در میلـی لیتـر تعیـین شـد و          75/1 تا   25/0از  مطالعه  گونه قارچ مورد    

و کـاکوتی،    اساسی زیـره سـبز  روغن هاي .مدآ میلی گرم در میلی لیتر به دست     5/2 تا   5/0اسانس ها از    
کـه اسـانس    حال آن   ). MIC90≤25/0≥43/0( شتنددا  قارچی را   ي گونه دو ترین فعالیت علیه هر    قوي
  ).MIC90≤25/1≥75/1(دارا بود   متوسطی رادانه فعالیت ضد آسپرژیلوسی نسبتاً سیاه

سـبز،  ي س هـاي زیـره   توان نتیجه گرفت که اسان این تحقیق می یافته هاي حاصل از  از: نتیجه گیري 
آسـپرژیلوس    وآسـپرژیلوس فومیگـاتوس  علیـه  دانه داراي عملکرد مناسب ضـد قـارچی          سیاه کاکوتی و 
امور پزشکی، داروسازي، دامپزشکی، صنایع  کاربرد در ها به منظور آن امکان استفاده از   هستند و  فالووس

  .ضد قارچی وجود داردعناصر  بهداشتی به صورت دارو و ی، رایحه درمانی، آرایشی ویغذا
  آسپرژیلوس فالووس ؛آسپرژیلوس فومیگاتوس ؛دانه  سیاه؛ کاکوتی؛سبزي  زیره ؛اسانس :کلید واژه ها
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   مقدمه
که چـرا در سـال هـاي       یک پرسش عمومی مبنی بر این     

ی           ثیر و فعالیـت هـاي زیـست       أاخیر پژوهش هاي مرتبط بـا تـ       
بـر روي سـالمتی     ) اسـانس هـا    (ان گیاهـ   اساسـی  روغن هاي 

   . وجـود دارد   متعدد انجام مـی شـوند      و متمرکز انسان به طور  
غـذایی   نگهدارنده هاي مواد   اروهاي شیمیایی و  جا که د   آن از

ناقص الخلقه زایـی   و زا، مسمومیت زا به عنوان عوامل سرطان 
مـشکوك   گرفته اند، مصرف کنندگان با نظـر       توجه قرار  مورد

 تقاضـا   ، و به همین علت    ،هاي شیمیایی می نگرند    به افزودنی 
 طرف جامعـه بـه منظـور       قابل پذیرش از   براي مواد طبیعی و   

انـسان و دام،  نگهـداري مـواد         بیمـاري هـا در     گیري از  شپی
. غذایی و مبارزه با آفات و پوسیدگی ها افـزایش یافتـه اسـت             

ــم ــین ه ــر،چن ــااً اخی ــه     ب ــاوم ب ــاي مق ــت ه ــزایش عفون   اف
یی جدیـد در  آ، تحقیق در مورد داروهایی بـا کـار   پادزیست ها 

  ). 1( ها یک ضرورت قطعی است مقابله با عفونت
 فـرار ي  هـاي ثانویـه      متابولیـت  خلـوطی از  م اسانس هـا  

روش هـاي مختلفــی   بـه گیاهـان مـی باشــند کـه     حاصـل از 
ــوند  ــی ش ــصال م ــسیار     آن.استح ــی ب ــات طبیع ــا ترکیب   ه

 جـزء  60 تا20اً دودحتوانند حاوي   پیچیده اي هستند که می    
  ). 2(  متفاوت باشندهاي کامالً غلظت در

 200 از  جنس بزرگی را با بیش    1قارچ کپکی آسپرژیلوس  
آن  مواجهه با م در یگونه تشکیل می دهد که انسان به طور دا        

  ایـن گونـه هـا بیمـاري زا          تنهـا تعـداد کمـی از      . ها قرار دارد  
 درصـد عفونـت هـا بـه     95 که از آن میان بیش از        ،می باشند 

، 2آسپرژیلوس فومیگاتوس  شامل   ،آسپرژیلوسي   گونه   3علت  
از آن  . می باشـند   ،4 و آسپرژیلوس نیجر   3آسپرژیلوس فالووس 

، علت اغلب موارد آسپرژیلوزیس     آسپرژیلوس فومیگاتوس بین  
  . مهاجم و غیر مهاجم است

ــ،عــالوه بــر آن علــت ایــن ه  اشــکال آلرژیــک بیمــاري ب
   و 5آســپرژیلوزیس مهـــاجم . ارگانیــسم ایجــاد مـــی شــود   

                                                
1- Aspergillus 
2- A. fumigatus    
3- A. flavus    
4- A. niger    
5- Invasive Aspergillosis 

   بــه وجــود نیجــر. فــالووس و آ. آعلــت ه  نیــز بــ6آســپرژیلوما
  ).3( می آیند

 ، آسپرژیلوسی می توانند به اشـکال مختلـف        عفونت هاي 
   شــامل بیمــاري در میزبانــان بــا ایمنــی طبیعــی، عفونــت در 

میزبانـان بـا    عفونـت در   میزبـان و  ي  بافت هاي آسیب دیـده      
  دلیل وجود   هطرفی ب  از). 4( ظاهر شوند    ،ایمنی سرکوب شده  

 آن هـا مـی تواننـد    ،هـا  آنزیم هاي تجزیه کننده در این قارچ      
روي یا داخـل غـذا       که بر   هنگامی ،فساد را  الیی از باي  درجه  
 سالمتی انسان و حیـوان      و، شوند و از این ر     موجب دارند،   قرار

  ). 5( را تهدید می کنند
. فــالووس و آ .آ ماننــد  ،آســپرژیلوس   گونــه هــایی از 

 از  ،8 با تولید سموم قارچی، مانند آفالتوکـسین       ،7پارازیتیکوس
 وم می تواننـد سـبب بـروز   این سم. اهمیت خاصی برخوردارند 

مـزمن، سـمیت عـصبی، اثـرات         اثراتی شامل سـمیت حـاد و      
ــی،  ي ســرکوب کننــده  ــاقص الخلقــه زای ــستم ایمنــی، ن   سی

  کـــه بـــه نـــام،زایـــی بـــشوند جهـــش زایـــی و ســـرطان
  ).6(خوانده می شوند  9ایکوتوکسیکوزیسم

هـاي مـورد     مقاومت آسپرژیلوس به بسیاري از ضد قارچ      
ش آگهی نگران کننده اي را براي افـراد         استفاده درکلنیک، پی  

).                                                                           7( مورد تهاجم آسپرژیلوس به همراه دارد
ــره  ــاه   ي زیـ ــده ي گیـ ــشک شـ ــوه ي خـ ــبز،  میـ   سـ

Cuminum cyminum   اسـت کــه  10از خـانواده ي چتریـان 
داراي خـواص   س مـی باشـد و   درصـد اسـان    5/2واجد حداقل   

مختلف مدر، گرم، کرم کش، ضد سم حشرات، درمان اسـهال         
قـسمت  . قارچی اسـت   ضد ، شیرآور، ضد باکتریایی و    )آمیبی(

  ). 9-11( آن مـی باشـد    ي  سـبز، میـوه     ي  دارویی گیاه زیـره     
   Cumin ایــن گیــاه بــه نــام هــاي کمــون، ســنوت، کرویــا و 

 .معروف است
 يجزو خـانواده  ) Ziziphora clinopodioeides(کاکوتی 

باریـک   یـا آویـشن بـرگ    خنـو آ می باشد و به نـام    11نعناعیان

                                                
6- Aspergilloma   
7- A. Parasiticus   
8- Aflatoxin   
9- Mycotoxicosis 
10- Apiaceae   
11- Lamiaceae   
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مناطق مختلف ایران    در خودرو این گیاه به طور   . معروف است 
اندام دارویی  .  درصد اسانس است   2/1حداقل داراي   . می روید 

هـاي   عمده برگ  گیاه شامل قسمت هاي هوایی آن و به طور        
). 13(  ي نـازك و گـل مـی باشـد     کشیده و مقدار کمی ساقه    

 .کاکوتی داراي اثرات ضد میکروبی و ضد عفونی کننده اسـت          
ــالوه  ــه ع ــز گــزارش      ،ب ــارچی بــراي آن نی ــد ق    اثــرات ض
  ). 14-16(شده است 

ــاه   ــده ي گیـ ــشک شـ ــاي خـ ــه هـ ــه، دانـ ــیاه دانـ   سـ
Nigella sativaـ   اسـت  و 1 آالله يخانواده  از نـام هـاي   ه ب
ه، کمون اسـود، حبـه الـسوداء،        ، حبه البرک  زسیاه تخمه، شونی  

دانه ها بخش دارویـی     . کمون اکحل خوانده می شود      و جشانو
 5/1 تـا  5/0دانه ي گیاه حاوي     . دهند این گیاه را تشکیل می    

  سیاه دانه داراي اثرات ضد بـاکتري،  ). 13( درصد اسانس است 
ــب،      ــد ت ــرم، ض ــد ک ــارچی، ض ــد ق ــدان، ض ــالك دن ــد پ   ض

این گیـاه   . ی اکسیدان است  آنت مسمومیت، ضد سرطان و    ضد
  ).17-20( داروهاي طب نبوي است یکی از
 ياجـزا  اسـانس هـا و   سال هاي اخیر تعداد زیادي از      در
روي  ها از نظـر خـصوصیات ضـد میکروبـی بـر       آني  سازنده  

 ،پانصد گـزارش    و در بیش از    ،باکتري ها و قارچ ها     بسیاري از 
                                                 ).  1،2(مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند 

  اهداف این مطالعه، بررسـی اثـرات روغـن هـاي اساسـی             
   نـابودي دو    سبز، کـاکوتی و سـیاه دانـه روي رشـد و             ي زیره

آسپرژیلوس فومیگاتوس ، شامل آسپرژیلوسگونه ي مهم قارچ 
 ازمنتقلـه   که به عنوان بیماري زاهاي       ،آسپرژیلوس فالووس  و

  .  می باشد،محسوب می شوند غذا و ق هواطری
   

  روش تحقیق
گیاهـان دارویـی     :اسانس هـا   آماده سازي مواد گیاهی و    

لـف اسـتان خراسـان      تمورد استفاده در پژوهش از مناطق مخ      
ــدند     ــشک ش ــحیح خ ــه روش ص ــع آوري و ب ــوي، جم    .رض

  هاي کاکوتی ازکـوه هـاي بینـالود شهرسـتان نیـشابور،             برگ
  دانـه هـاي    و شهرسـتان سـبزوار   از زسـب ي  میوه هـاي زیـره      

 سپس در . شهرستان تربت حیدریه تهیه گردیدند     سیاه دانه از  

                                                
1- Ranunculacea 

داروسـازي دانـشگاه علـوم      ي  هربـاریوم دانـشکده     آزمایشگاه  
ــشهد ــستماتیک  ، وپزشــکی م  توســط کارشــناس ارشــد سی

 جـنس و   و،علمـی شناسـایی  ي   بـه طریقـه      ،یگیاهاکولوژي  
 این گیاهان   .گرفت ید قرار یأمورد ت   و ،آن ها مشخص  ي  گونه  
بـا   نبـوي و  طـب    طـب سـنتی و     اساس اطالعات حاصل از    بر

  ). 21-22( توجه به منـاطق رویـش آنـان، انتخـاب گردیدنـد            
بـا  اسـانس آن هـا   آسیاب نمودن مواد گیاهی مـذکور،      پس از 

تهیـه   3بـا آب   بـه روش تقطیـر      و 2دستگاه کلونجر  استفاده از 
ویال  ت سدیم بدون آب، در    آبگیري با سولفا   گردیده و پس از   

  و پـس از ،جمـع آوري  میلـی لیتـر  10هاي قهوه اي با حجـم     
 با ذکـر مشخـصات اسـانس مربوطـه تـا          ، درب ویال ها   4اندود

اسـانس هـاي     .نگهداري می شدند  یخچال   هنگام استفاده، در  
 سـبز، اسـانس      ي تحقیق شامل اسانس زیره    مورد استفاده در  

  .اسانس سیاه دانه بودند کاکوتی و
معمـول   به طور  :اسانس ها   از 5محلول استاندارد ي  تهیه  

اولـین   برابـر  محلول استاندارد اسانس مورد نظر، با غلظـت دو       
 ابتـدا از  براي این منظور . غلظت مورد آزمایش ساخته می شد     

-ام-پی- آر  که با محیط کشت    ،6حالل دي متیل سولفوکساید   
. اده شـد   استف ، رقیق شده بود   1/0 به میزان    ،مایع 16407-آي

ــراي ســاخت اســتوك  ــوان مثــال ب ــه عن ــرم در2 ب ــی گ    میل
اسـانس   از لیتـر   میکـرو 10اسـانس مـورد نظـر،      از میلی لیتر 

 رقیق  DMSO  میلی لیتر از   5/0را به    تقطیر خالص حاصل از  
  1640-آي-ام-پـی -آر  میلـی لیتـر  5/4سـپس     و ،شده افزوده 

 یتـر  میلـی ل  5مایع را به آن اضافه نموده تا حجم استوك بـه            
 میلی گرم در میلـی لیتـر      2زیرا طبق محاسبه، غلظت     (برسد  

 لیتـر   میکرو 10 و ،میلی لیتر  در لیتر  میکرو 2مساوي است با    
 در ایـن مطالعـه تمـامی مـواد شـیمیایی از           ).  میلی لیتر  5 در

  .  کمپانی مرك آلمان خریداري گردیدند
گونـه هـاي     از :8گونه هـاي قـارچی وتهیـه ي کونیـدیا         

آســپرژیلوس  و )ATCC-16913(فومیگــاتوس آســپرژیلوس 
                                                

2- Clevenger 
3- Hydrodistillation 
4- Seal   
5- Stock   
6- Dimethyl Sulfoxide (DMSO)   
7- RPMI 1640  
8- Conidia           
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 ارگـانیزم هـاي    به عنوان میکـرو   )  ATCC-16013(فالووس  
مجموعـه ي    ایـن گونـه هـا از       .گردیدآزمایش، استفاده   مورد  

دامپزشـکی  ي  قارچی مرکز تحقیقات قارچ شناسی دانـشکده        
  . دانشگاه تهران اخذ گردیدند

ورت  به ص  ،1گونه هاي قارچی درمحیط ژلوز سیب زمینی      
 و بـه مـدت      ،گـراد  سانتیي   درجه   28حرارت   ، در 2دار شیب

 برداشـت از   کونیـدیا هـا پـس از      .  روز، کشت اولیه شـدند     10
 درصــد 01/0اســتریل حــاوي  آب مقطــر محــیط کــشت،  در

ـ سپس،   .گرفتند قرار 3 80تویین  ثانیـه مخلـوط     15ه مـدت    ب
ــد و  ــا قطعــات ســنگین   5گردیدن   دقیقــه اجــازه داده شــد ت
   اسپورهاي موجود در سوسپانسیون حاصل بـا       .وندته نشین ش  

 شمارش شد و در غلظت     4توسط الم هموسیتومتر   تکرار  بار 3
 .  استاندارد گردید میلی لیتر کونیدیا در 1× 106

  تعیـین   بـه منظـور   : تعیین فعالیت ضد قارچی اسانس ها     
، از  6حداقل غلظـت قـارچ کـشی        و 5حداقل غلظت مهارکننده  

 ،، اسـتفاده شـد    )7اث ماکرودیلوسـیون  بـر (روش رقیق سـازي     
بـه صـورت    هـر کـدام از اسـانس هـا          بدین ترتیب کـه ابتـدا       

آســپرژیلوس روي   یـک بـار  ،جداگانــه بـه طـور  و ، 8آزمایـشی 
    در،آســـپرژیلوس فـــالووسبـــار روي   و یـــکفومیگــاتوس 

 میلی گرم در   1/0 و   25/0،  5/0،  75/0،  1غلظت هاي مختلف    
ـ     ریثتأ ،میلی لیتر  نتـایج حاصـل از    ا اسـتفاده از داده شدند و ب

، 5/1، 2، 5/2،  3آن، اسانس هاي مورد نظـر در غلظـت هـاي            
ــر 25/0 و 5/0، 1 ــی لیت ــرم در میل ــی گ ــراث   میل ــه روش ب ب

 قـرار مورد سنجش     مذکور روي قارچ هاي   ماکرودیلوسیون بر 
سـانس  ابر این اساس هفت ارلن حاوي محیط کشت،     . گرفتند

 شـاهد  2نوان شاهد، شـامل  هفت ارلن به ع   کونیدي قارچ و   و
 مثبت براي هر قارچ و یـک شـاهد منفـی بـراي هـر کـدام از            

 و چـون آزمـایش بـر روي دو    ، در نظر گرفتـه شـد  ،اسانس ها 
 بـار  هـر   ارلن در  19قارچی انجام می شد در مجموع       ي  گونه  

                                                
1- Potato Dextrose Agar (PDA)  
2- Slant    
3- Tween 80 
4- Haemocytometer 
5- Minimum Inhibitory Concentration (MIC90)          
6- Minimum Fungicidal Concentration (MFC) 
7- Broth Macro Dilution    
8- Pilot Study    

ارلـن هـا     یـک از   هـر  .آزمایش مورد استفاده قرار می گرفتند     
مخمـر  ي  ایع عـصاره    محیط کـشت مـ      میلی لیتر  100حاوي  
ارلن هاي شاهد مثبـت، محـیط کـشت و اسـپورهاي             در. بود

ارلن هاي شـاهد منفـی، فقـط محـیط کـشت و              در قارچی و 
  . اسانس وجود داشت

 بـا توجـه بـه غلظـت         ، مقدار مناسـب اسـانس     جا در این 
چنـین حجـم محـیط کـشت،        هـم و   ،اسانس مـورد آزمـایش    

ی لیتر حالل    میل 5/0حل کردن در     محاسبه می شد و پس از     
DMSO      بـه طورمثـال   . (  به محیط کشت افزوده می گردید، 

 300 دبایـ   میلـی گـرم در میلـی لیتـر         3رقـت   ي  براي تهیه   
میلـی لیتـر     5/0  پس ازحـل کـردن در      ،از اسانس  لیتر میکرو

DMSO،     میلی لیتر محیط کشت اضـافه       100 به ارلن حاوي 
صـل  سپس از سوسپانسیون کونیدیایی استاندارد حا     ). می شد 

ارلن هاي حاوي  قبل به مقدار کافی به هرکدام از ي  از مرحله   
 28ي ارلـن هـا بـه گرمخانـه       . محیط کشت افزوده مـی شـد      

 با حرکـت آرام منتقـل       همزن  به   سانتی گراد مجهز  ي  درجه  
سـپس    و، سـاعت 72 تا  48 کشت پس از     يمی شد و نتیجه     

ي رشد یـا عـدم رشـد مـورد ارزیـابی             درجه نظر از ، روز 4تا  
   هرکــدام از   از،آن عــالوه بــر . مــی گرفــت  بــصري قــرار 

 کـه  ، کشت مجـدد بـه عمـل آمـده     ،نمونه هاي مورد آزمایش   
نتایج نهایی بـه  . انجام می شدبر آن مبنا    نتایج ثبت و قضاوت     

ــانگین  ــار4  هــاي حاصــل ازMFC  وMIC90صــورت می   ب
.  مشخص گردیده اسـت 1جدول   که در ،آزمایش محاسبه شد  
ستفاده  واد و محــیط هــاي کــشت مــورد اتمــامی وســایل، مــ

 با دسـتکش و    شعله و  هود، کنار  زیر در نیز کار استریل بود و  
  . شرایط استریل انجام می شد در ماسک و

MIC کـشت، پلیتـی اسـت کـه      پلیت هاي حاصل از     در
مقایسه با پلیت     در ، اسانس  از آن غلظت  کاهش رشد قارچ در   

آنچـه بـه عنـوان      ایـن تحقیـق      در.  مشهود است  ،شاهد مثبت 
MIC   ،ثبت شده است  MIC90 باشد، یعنـی پلیتـی کـه        می

مقایسه با شاهد مثبـت نـشان        درصدي رشد را در    90کاهش  
 درو  ، اسانس  از آن غلظت   پلیتی است که در    MFC .می دهد 

  ي  هـیچ رشـد قابـل مالحظـه        ،مقایسه با پلیت شاهد مثبـت     
هـاي مجـدد، مـشهود     قارچی حتی بعد از انکوباسیون کـشت      

ي فاصـله   و آمـاره هـاي میـانگین، انحـراف معیـار      از .نیـست 



 1388؛ زمستان سال 4؛ شماره 15    دوره   افق دانش؛ فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد     

 9

بـه   .تحلیـل داده هـا اسـتفاده گردیـد        اطمینان براي تجزیه و   
میـانگین   عدم وجود تفـاوت بـین دو       یا تعیین وجود و   منظور

  مالك هاي ذیل مد نظر،فواصل اطمینان استفاده از مستقل با
 یکدیگر  ازمیانگین کامالً  اطمینان دو يفاصله -1 :گرفت قرار

  گونـه فـصل مـشترکی ندارنـد، بنـابراین،           هیچ جدا هستند و  
ي  فاصـله    - 2 .دارد درصد اطمینان داریم که تفاوت وجود      95

 بلکـه  ،داراي فصل مـشترك هـستند   میانگین نه تنها  اطمینان دو 
. دارد قـرار  اطمینـان گـروه دیگـر   ي  فاصله   میانگین یک گروه در   

گونـه    نتیجه می گیریم کـه هـیچ        درصد 95اطمینان    با ،بنابراین
 ).21(میانگین وجود ندارد  تفاوتی بین دو

  
   یافته ها

  حــدود اطمینــان حاصــل از و میــانگین، انحــراف معیــار
   MFCو    MIC مربـــوط بـــهياهآزمایـــش تکـــرار  بـــار4

ــره   ــاي زی ــانس ه ــبز ياس ،  )Cuminum cyminum(   س
ــاکوتی  ــه  ) Ziziphora clinopodioeides(ک ــیاه دان و س

)Nigella sativa(، علیــه قــارچ هــاي کپکــی آســپرژیلوس 
ــالووس  ــپرژیلوس فـ ــاتوس و آسـ ــراث ،فومیگـ ــه روش بـ  بـ

 سـاعت انکوباسـیون بـر حـسب     48 پـس از  ،ماکرودیلوسـیون 
  .ه شده استی ارا1 در جدول ،میلی گرم در میلی لیتر

ثیرات أ میانگین ت،مطابق داده هاي مندرج در جدول فوق   
  انس هـاي مزبـور، در مقابـل        اسـ  قـارچ کـشی    و مهاري رشـد  

 ،آسـپرژیلوس فـالووس    کپک هاي آسپرژیلوس فومیگاتوس و    
قـارچ تحـت     و )mg/ml( مورد اسـتفاده   مقدار به نوع اسانس،  

ترین مقادیر میـانگین     که کم  طوريه   ب ،آزمایش بستگی دارد  
MICو  MFC ســبز،ي  بــه ترتیــب بــه اســانس هــاي زیــره 

ـ   بـه سـیاه    ،بـا کمـی فاصـله      کاکوتی و  ه اختـصاص دارد و   دان
   .دانه است بیشترین مقدار، مربوط به اسانس سیاه

ترین اثر ضـد قـارچی       یافته هاي این پژوهش، قوي     بنابر
 سـبز، ي اسانس هاي مورد آزمایش به ترتیب مربوط به زیـره       

فعالیـت ضـد قـارچی      . باشـد  دانه مـی   سپس سیاه  کاکوتی و 
بـا  کـاکوتی در مقایـسه       و سـبز ي  روغن هاي اساسـی زیـره       

  .تر بود دانه به یکدیگر نزدیک اسانس سیاه
MIC        دو  روغن هـاي گیـاهی مـورد آزمـایش علیـه هـر   

 شـروع شـده و   میلی لیتر   میلی گرم در   25/0 قارچ از ي  گونه  

چنـین   هـم  .ختم می شـود    میلی لیتر   میلی گرم در   75/1به  
MFC     تعیـین    میلی گرم در میلی لیتر     2تا  5/0 این روغن ها
ــد ــده حــدود اطم. گردی ــبه ش ــان محاس ــان ،ین ــد اطمین    مؤی

معـین اسـانس هـاي       مقـادیر  ثیرأتـ  فعالیت و  درصدي از  95
 .زمایش می باشدآعلیه هر دو گونه قارچ مورد  مزبور

با توجـه بـه      هاي اسانس مورد آزمایش،      MFCمیانگین  
MFC   مـورد    قارچی  هاي گونهاز  یک  هر  نس در   سااآن   هاي 
ــه ــبه شــد ومطالع ــین عمــل   ، محاس ــپس هم ــزس ــراي  نی   ب

MIC   اخـتالف   نهایتـاً  کـه  ،ن اسانس ها، انجام گرفـت     آ هاي 
MFC و MIC هــاي  بــه دســت آمــده بــراي اســانس هــاي   
   91/0،  44/0دانـه بـه ترتیـب        سبز، کـاکوتی و سـیاه     ي  زیره  

  .میلی گرم در میلی لیتر تعیین گردید 75/0و 
 و یکـدیگر  بـا  بـه دو   دو ،ها اسانس چنین هر کدام از    هم

. به نسبت مساوي مخلوط شـدند      هم و  با ها ی آن سپس تمام 
   و سـبز ي  مخلـوط اسـانس زیـره        مـورد  حاصـل در  ي  نتیجه  
مخلـوط  و بـه تنهـایی،    سـبز ي زیـره   دانـه، مـشابه اثـر     سیاه

و دانه، مشابه اثرکـاکوتی بـه تنهـایی،          سیاه اسانس کاکوتی و  
بـه   سـبز ي زیـره   کـاکوتی، مـشابه اثـر    و مخلوط زیـره سـبز   

 سـیاه   سبز، کـاکوتی و     ي هاي زیره  لوط اسانس مخ  و ،تنهایی
 اسـتفاده از   بـا  .بـه تنهـایی بـود      سـبز ي  زیره   دانه، مشابه اثر  

 MIC ياهآزمایــش اطمینـان حاصـل از  ي فاصـله   میـانگین و 
آسـپرژیلوس  روي  هـاي مـورد آزمـایش بـر      اسـانس  MFCو

  اطمینـــان   ، بـــا آســـپرژیلوس فـــالووس   وفومیگـــاتوس 
داري بـین میـانگین هـاي       ی   درصدي، تفاوت آماري معنـ     95

  و،نداشـت  قـارچی وجـود  ي  گونه   این دو   فوق در  ياهآزمایش
  یکـسانی بـر    اًتقریبـ  ثیرأهاي سـه گانـه تـ       اسانس کدام از  هر

  .       گونه هاي قارچی داشتند یک از روي هر
میزان حداقل غلظـت   گر بیان به ترتیب  2و 1هاي  نمودار

  نس هــاي اســاو حــداقل غلظــت قــارچ کــشی   مهارکننــدگی
آسپرژیلوس دانه روي قارچ هاي      سیاه سبز، کاکوتی و  ي  زیره  

 نمــودار در.  مــی باشــدآســپرژیلوس فــالووس  وفومیگــاتوس
ي زیـره   اسـانس هـا     هرکـدام از   MFC و   MIC90،  3شماره  

آسـپرژیلوس  ، روي گونه هاي قارچی    سبز، کاکوتی وسیاه دانه   
 میلـی گـرم در    برحـسب   ،  آسپرژیلوس فالووس  و   فومیگاتوس

     .میلی لیتر، مقایسه شده است
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 )MFC(  و حداقل غلظت کشندگی)MIC(حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد  %)95( میانگین، انحراف معیار و حدود اطمینان: 1جدول 
  ز بار تکرار آزمایش براث ماکرودیلوسیون هر کدام از اسانس هاي زیره ي سبز، کاکوتی و سیاه دانه علیه هر یک ا4حاصل از 

  )mg/ml(قارچ هاي آسپرژیلوس فومیگاتوس و آسپرژیلوس فالووس بر حسب غلظت                                   
 

 فومیگاتوس  آسپرژیلوس   فالووس   آسپرژیلوس
MFC  MIC90  MFC  MIC90 

نان
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فاص

 

عیار
ف م

حرا
ان

 

گین
میان

نان 
طمی

ي ا
صله 

فا
 

عیار
ف م

حرا
ان

 

گین
میان

نان 
طمی

ي ا
صله 

فا
 

عیار
ف م

حرا
ان

 

گین
میان

نان 
طمی

ي ا
صله 

فا
 

عیار
ف م

حرا
ان

 

گین
میان

 

اسانس 
 گیاهی

  زیره ي سبز 25/0 0 25/0- 25/0 5/0 0 5/0-5/0 37/0 14/0 23/0- 51/0 1 40/0 61/0- 39/1
 کاکوتی 43/0 12/0 31/0- 55/0 37/1 47/0 83/1- 91/0 37/0 14/0 23/0- 51/0 25/1 64/0 63/0- 87/1
 سیاه دانه 25/1 28/0 98/0- 52/1 2 0 2-2 75/1 28/0 48/1- 02/2 50/2 40/0 11/2- 89/2
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آسپرژیلوس  فالووس   آسپرژیلوس فومیگاتوس 

 (MIC90 ) زیره ي سبز

 (MIC90 ) کاکوتی

 (MIC90 ) سیاه دانه

آسپرژیلوس هاي دانه روي رشد قارچ  سیاه سبز، کاکوتی وي اسانس هاي زیره  ) MIC90(میزان حداقل غلظت مهارکنندگی : 1نمودار 
  گرم درمیلی لیتربر حسب میلی  آسپرژیلوس فالووس  وفومیگاتوس 
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آسپرژیلوس  
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(MFC) زیره ي سبز
(MFC) کاکوتی

(MFC)  سیاه دانه

  
 آسپرژیلوس فومیگاتوسدانه روي قارچ هاي  سیاه  سبز، کاکوتی و ياسانس هاي زیره) MFC(میزان حداقل غلظت قارچ کشی : 2نمودار 

  میلی لیتر  بر حسب میلی گرم درآسپرژیلوس فالووس  و
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آسپرژیلوس  فالووس   آسپرژیلوس فومیگاتوس

 (MIC90 ) زیره ي سبز
 (MFC ) زیره سبز
 (MIC90 ) کاکوتی
 (MFC ) کاکوتی
 (MIC90 ) سیاه دانه
 (MFC ) سیاه دانه

      

   سبز، کاکوتی وي اسانس هاي زیره  حداقل غلظت قارچ کشی هرکدام از رشد و حداقل غلظت ممانعت کننده ازي قایسه م :3نمودار
 برحسب میلی گرم در میلی لیترآسپرژیلوس فالووس   وآسپرژیلوس فومیگاتوسقارچ هاي  یک از دانه روي هر سیاه

  

 انجـام  ياهفواصل اطمینان حاصل از آزمایش    استفاده از  با
 میـانگین مـستقل و     بررسـی تفـاوت بـین دو       شده به منظـور   

   یـک از    هاي اسانس هـاي سـه گانـه روي هـر           MICمقایسه  
 توان اظهـار    می ، درصد 95اطمینان    با آسپرژیلوسگونه هاي   

کاکوتی،  و سبزي  زیره    هاي اسانس هاي   MICکه بین    نمود
روي  دانــه بــر ســیاه دانــه، کــاکوتی و ســیاه و ســبزي زیــره 
 بـین   ،چنـین  هـم  . تفاوت وجود دارد   وس فومیگاتوس آسپرژیل

دانـه،   سـیاه  و  هاي اسـانس هـاي زیـره سـبز         MICمیانگین  
 اختالف وجود   آسپرژیلوس فالووس دانه، روي    سیاه کاکوتی و 

 و سـبز ي   اسانس هـاي زیـره       MICداشت ولی بین میانگین     
اسـانس   این دو  و، داري مشاهده نگردید  یکاکوتی تفاوت معن  

همین نتایج   . داشتند آسپرژیلوس فالووس ی روي   مشابه ثیرأت
ي  هاي اسانس هـاي سـه گانـه    MFCمیانگین ي  از مقایسه   

ـ       مزبور روي هر   ه یک از گونـه هـاي قـارچی مـورد آزمـایش ب
  .دست آمد

 اسـانس مـورد آزمـایش را    که آخرین رقت از   توضیح این 
  و، تلقی کرده MFCآن رشد نمی کند، به عنوان        که قارچ در  
  .گرفته شد نظر  درMIC90آن، به عنوان  ازرقت قبل 

روي محـیط   رقت هاي مذکور ، ازهایید آزمایش أبراي ت 
نتـایج رشـد     کشت مجدد انجـام مـی شـد و         PDAکشت  

مـورد    مبنـاي قـضاوت در     ،بنـابراین . قارچ ثبت می گردید   
MFC   و MIC90      کـاهش   و قـارچ  ، به ترتیب، عـدم رشـد

س مـورد  رقـت مـورد آزمـایش اسـان     درصدي رشد، در   90
  .بود نظر

  بحث
  ارزیـابی عمـل ضـد میکروبـی         کلـی آزمـایش و     به طـور  

 به دلیل پیچیدگی، فراریـت و     ) روغن هاي اساسی  (اسانس ها   
ولی با تمهیدات . آب مشکل است قابل حل بودن آن ها در غیر

  تـسهیل  ي یـک حـالل یـا مـاده      خاصی از قبیـل اسـتفاده از     
هاي  ارگانیسم میکرو زتمای که خود روي رشد و     ،انتشاري  کننده  

انکوباسیون طوالنی  از ثیر نداشته باشد، احتراز أمورد آزمایش ت  
نـابودي    و تـصعید  گیري از  مدت اسانس ها و در نتیجه پیش      

ارگانیسم هاي مـورد     میکرو ها، استفاده از    آن ياجزا بعضی از 
ا بین هآزمایش مشخص، تکرار آزمایش به تعداد استاندارد شده و

کشت هاي رشد یافته بـا مـوارد شـاهد    ي مقایسه  بار،   7 تا   2
 ،کارگیري روش هاي مناسب مورد اسـتفاده ه مثبت و منفی، ب   

سریالی، توجه به عواملی   ) دیلوسیون( رقیق سازي    روشمانند  
 مانند نوع، حجم، غلظت، سن تلقـیح،        ،قبیل وضعیت کشت   از

مدت زمان انکوباسیون، مـی تـوان تـا حـدود            درجه حرارت و  
  ). 1( آمدفائق  مشکالت فوق زیادي بر

، پروتئین ها   DNA  ،RNAروغن هاي اساسی از ساخت      
ــل ــا در و پ ــاکارید ه ــایی   ی س ــارچی و باکتری ــاي ق ــلول ه س

این مـواد تغییراتـی مـشابه بـه اثـرات             و ،جلوگیري می کنند  
. مـی شـوند  در قارچ هـا موجـب         را پادزیستناشی از فعالیت    

وبی اسانس ها توجـه  محققین به عملکرد ضد میکر     بسیاري از 
ترکیبـات آن هـا      وها   مختلف اسانس    ياجزا بعضی از  دارند و 

ثیرات هم افزایی احتمالی مورد آزمـایش       أیافتن ت  را به منظور  
مناسب روغن هـاي     ثیرأاین مطالعه ت   در). 2,1( قرارمی دهند 
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سیاه دانـه، علیـه گونـه هـاي          سبز، کاکوتی و  ي  اساسی زیره   
ــاتوس ــپرژیلوس فومیگ ــالووسآ و آس ــپرژیلوس ف ، توســط س

  بــا توجــه بــه . ییــد گردیــدأآزمــایش بــراث ماکرودیلوســیون ت
MIC90 ــر  و،هــاي حاصــل   وAligiannisمبنــاي طبقــه بنــدي  ب

ـیالدي  2001سـال   همکـاران در     اسـاس   کـه مـواد گیـاهی را بـر    ،م
MIC قـوي   مهارکننـده هـاي    انـواع ها به     آن ) mg/ml5/0MIC≤(، 

ــط ــعیف و) mg/ml 5/1 ≤ MIC ≤ mlg/ml 6/0( متوســ  ضــ
)mg/ml6/1MIC≥(طبقه بندي نمودند  )24.(    

سـبز، کـاکوتی و سـیاه دانـه مـورد           ي  اسانس هاي زیره    
 رشـد و   فعالیـت مهـار    این پژوهش بـه ترتیـب، از       مطالعه در 

آسپرژیلوس گونه هاي  برابر متوسط در کشندگی قوي، قوي و   
 MFC .بودنـد   برخـوردار  آسپرژیلوس فـالووس   و   فومیگاتوس
تواند اسپورهاي قارچ  است که می) اسانس(ثره ؤماده م رقتی از

 ایـن  MICمورد  بین ببرد ولی در از هاي مورد آزمایش را نیز    
 MIC  اختالفات جزئی در   .عمل به طور کامل انجام نمی شود      

آسـپرژیلوس  اسانس هاي مـورد بررسـی علیـه      هاي حاصل از  
 اسپوري  ازه   به اند   احتماالً آسپرژیلوس فالووس   و فومیگاتوس

    .)25( یا کونیدي قارچ مورد آزمایش وابسته است
همکاران مشاهده نمودنـد کـه        و Manavathuطرفی   از

استفاده ازمیسیلیوم هاي رویش یافته، همیـشه سـبب ایجـاد           
MIC       کونیـدیاي   یـا  اسـپور   هاي باالتر نسبت بـه اسـتفاده از

  ).                 26( قارچی می شود
  چنـین   هـم  هـا و  MFC ین حاصـل از   اسـاس میـانگ     بر

MIC دو گونـه قـارچ     هاي یک اسانس مشخص در هرکدام از
هـاي   MIC و MFC اختالف بین ي  محاسبه    و ،آسپرژیلوس

مربوط به همان اسانس در گونه هاي قارچی تحت بررسی که           
زمـایش تعیـین   آدر بخـش نتـایج بـراي اسـانس هـاي مـورد       

  اسـانس    تـر  تـوان یـک فعالیـت اثـربخش        گردیده است، مـی   
 زیـرا  ،روي قارچ هاي مذکور مالحظه نمـود       را بر   سبز  ي زیره

سـودمندي   دلیل بر MIC  وMFCبین  اختالف هرچه کمتر
  یا یـک مـاده ضـد میکروبـی         ن به عنوان یک دارو و     آتر   بیش

بررسی کـه نـشان      مطالعه حدود اطمینان حاصل از    . می باشد 
  ین آن  بــین حــد بــاال و حــد پــای نــاچیزاخــتالف ي دهنــده 

  .است  نیز مؤید مطلب فوق الذکر،باشد می

  روي  بـر   سـبز   ي اسانس زیره  تر با توجه به فعالیت قوي    
گونه هـاي قـارچی مـورد آزمـایش نـسبت بـه اسـانس هـاي          
  کــاکوتی و ســیاه دانــه ممکــن اســت فعالیــت متفــاوت ایــن  

 يروغن ها مربوط به ترکیبات مختلف، فرم سـاختمانی، اجـزا        
ه هاي عامل آن هـا و احتمـال عملکـرد           تشکیل دهنده و گرو   
  .)27(  آن ها باشديهم افزایی بین اجزا

 سـبز،  شـامل پاراسـیمول      ي  ترکیبات اصلی روغن زیره     
که  آن لاح . هستند 4لینالول  و 3، سینئول 2، پی نن  1)سیمین(

، 5اسـانس کـاکوتی، پولگـون      ترکیبات اصـلی یافـت شـده در       
غـن سـیاه دانـه،      رو در و،  8لیمـونن  و 7سـینئول  8و1،  6منتون

 12تـرانس آنتـول    و 11، کـارواکرول  10 سیمن -، پی 9تیموکینون
  . )17,15,13,10 (می باشد
  روي تیموکینـون بـه عنـوان یـک         مطالعه اي کـه بـر      در

 در مهـار صـد   ثیرأ تـ  ،فعال سیاه دانه انجام شده است     ي  ماده  
 میلـی   2غلظـت    در آسپرژیلوس نیجر روي   صدي این ماده بر   

  ).18( دست آمده است هب میلی لیتر گرم در
 روغن اساسی را    24مربوط به    MICمحققین   تعدادي از 

 تمام روغن هاي مورد     . قارچ معین نمودند   7  باکتري و  9علیه  
ــ ــاکتریوم علیــه   رایثیر قطعــی و مشخــصأآزمــایش، ت مایکوب
ــمگماتیس ــا 13اس ــرMIC ب ــرم در 5/62-4000  براب  میکروگ
 و  14ک اورئـوس  اسـتافیلوک روغن رشد   13 . داشتند میکرولیتر

  امـا فقـط    . کردنـد  مهار  را 15کاندیدا آلبیکانس  روغن رشد    17
کـه بـه     روغـن هنگـامی   3 و آسپرژیلوس نیجـر   روغن روي    6

 روي  ، میکروگرم درمیلی لیتر می رسیدند     250-4000غلظت  
مطالعـه اي فعالیـت    در.  مؤثر بودند1استرپتوکوکوس فکالیس

                                                
1- Para-Cymol (Cymin)    
2- Pinene   
3- Cineole   
4- Linalool   
5- Pulegone   
6- Menthone        
7- Cineole 
8- Limonene 
9- Thymoquinone 
10- Cymene 
11- Carvacrol                       
12- Trans Anethole 
13- Mycobacterium Smegmatis 
14- Staphyloccus aureus                                        
15- Candida albicans   
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روش به ، یجرآسپرژیلوس ن  روغن اساسی علیه     11ضد قارچی   
 روغن اثـرات  5آن میان   که از،براث دیلوسیون تعیین گردید

  ).   1( داشتند هايارگانیسم مورد آزمایش مهاري روي میکرو
روغن هاي    متعدد، استفاده از   ياهآزمایش نتایج حاصل از  

اساسی به عنوان نگهدارنـده هـاي مـواد غـذایی را نیـز مـورد            
   ).15,1(می دهد  ترغیب قرار
هـاي    مخلوط اسانسMFC و   MICاهش مقادیر   عدم ک 

  هـا،   آني بـه دو و یـا هـر سـه      مورد آزمایش بـه صـورت دو     
  هـا   ثیر هـم افزایـی قابـل تـوجهی بـین آن     أگر فقدان تـ    بیان

گرچه در توجیه قدرت ضد میکروبـی یـک اسـانس         . می باشد 
ثیرات سودمند هم افزایـی اجـزاي    أ ت امی توان این توانایی را ب     

 ولـی ایـن     ،آن اسانس خـاص مربـوط دانـست       تشکیل دهنده   
هاي مورد آزمایش با هـم مخلـوط         که اسانس هنگامی   ،حالت
ند کمتر از آن است که اهمیتی از نظـر عملـی داشـته            وشمی  
ثیر مخلوط اسانس ها با جمع جبري میزان اثـر   أ میزان ت  .باشد

ثیر أها به تنهایی، هماهنگ نیست و کمتـر از تـ         هر یک از آن   
 می توان حـدس زد کـه در         ، بنابراین ؛می باشد ها   مجموع آن 

   .طور متقابل عمل نموده انده جا اسانس ها ب این
ــین روغــن     ــالعکس هــم افزایــی ب   هــاي اساســی و   ب

  ي هاي مواد غذایی ممکن اسـت راهنمـاي اسـتفاده          افزودنی
) معطـر (و مـزه     مقادیر کمتر نگهدارنده هاي غذایی داراي بـو       

اساسی در صنعت غـذایی اغلـب      هاي    زیرا کاربرد روغن   ،باشد
البته بعـضی   . ها داراي محدودیت است    علت مزه و بوي آن    ه  ب

ثیرات هـم افزایـی مهارکننـده اي را بـا نمـک،      أاز اسانس ها ت  
  .)1( سکوربیک نشان دادندآساکارز یا اسید 

  
  نتیجه گیري 

  از یافته هاي حاصل از این تحقیق می توان نتیجه گرفت       
بز، کـاکوتی و سـیاه دانـه داراي          که روغن هـاي زیـره ي سـ        

ــد    ــوگیري از رش ــارچی در جل ــد ق ــرد ض ــپرژیلوس عملک آس
  .  هستندآسپرژیلوس فالووس و فومیگاتوس

براساس فعالیت ضد قارچی این روغن ها امکان اسـتفاده         
ــااز  ــازي،  آن ه ــور پزشــکی، دارو س ــاربرد در ام ــه منظورک ، ب

ت دامپزشکی، صـنایع غـذایی، آرایـشی و بهداشـتی بـه صـور          
ایـن   نتایج حاصل ازهم چنین،   .عناصر ضد قارچی وجود دارد    

 سبز، کـاکوتی و سـیاه        ي کاربرد اسانس هاي زیره    بررسی در 
 MFC  وMICدانه مفید اسـت، زیـرا تعیـین مقـدار عـددي           

محصوالت  اسانس گیاهان مناطق مختلف جهت کاربرد آن در       
 جایی که گیاهان مورد مطالعـه      آن از  و ،دارویی ضروري است  

 ایـن گیاهـان و   ایران رشد می یابند، اسـتفاده از  به فراوانی در 
طـرف   از. محصوالت آن ها مناسب و مقرون بـه صـرفه اسـت         

شــرایط  کــه روغــن هــاي اساســی در بــه علــت ایــن ،دیگــر
آزمایشگاهی نسبت به محل اصلی خودشان مانند داخـل غـذا       

  بیمـاران ممکـن اسـت بیـشتر فعـال باشـند، پیـشنهاد         یـا در 
بـه   د این موضوع زمینه ي تحقیقات بعدي قرارگیرد و        می شو 
ارزیابی خواص درمانی ایـن اسـانس هـا بررسـی هـاي           منظور

 بیمـاران انجـام     اًنهایت بیشتري برروي حیوانات آزمایشگاهی و    
 آزمایـشات   ،دارنـده هـاي مـواد غـذایی        شود و به عنوان نگـه     

ــر   ــی گ ــذایی طراح ــاي غ ــستم ه ــن از .ددمناســبی درسی   ای
 نیـز ) رایحـه درمـانی  (آرومـاتراپی   تـوان در  مـی  هـا   اسـانس 

  .   استفاده نمود
  

  تشکر و قدردانی
 ي کارشـناس محتــرم آزمایــشگاه هربــاریوم دانــشکده  از

کارشـناس محتـرم     داروسازي دانشگاه علوم پزشکی مـشهد و      
دامپزشکی ي آزمایشگاه مرکزتحقیقات قارچ شناسی دانشکده    

ن پـژوهش مـا را یـاري    مراحل انجام ایـ    دانشگاه تهران که در   
  .می شود تشکرتقدیر و دادند، 
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The Effects of the Herbal Essences on the Two Important 
Species of Aspergillus  

Mohammad Hassan Minooeian Haghighi1 and Alireza Khosravi2 

Abstract  
Background and Aim: Complications due to chemical usage and the artificial preservatives of food 
stuffs, an increase in microbial infections resistant to antibiotics, consideration of Aspergillosis and 
Mycotoxicosis as important fungal diseases, and also mold decay of agricultural products, on the one 
hand, and the great potential essences against microorganisms, on the other hand, have led us to carry 
out this study. The aim of the study is to survey the effects of Cuminum cyminum, Ziziphora 
clinopodioiedes and Nigella sativa which grow in Khorasan Razavi Province on the growth of 
Aspergillus fumigatus and Aspergillus flavus.  
Materials and Methods: In this experimental study, herbal substances which include Cuminum 
cyminum, Ziziphora clinopodioiedes and Nigella sativa were selected and collected during the year 
2008. Then, their essential oils (essences) were extracted by hydro-distillation procedure. By applying 
Broth Macro Dilution technique and four times of repetition, the mean of Minimum Inhibitory 
Concentration (MIC90) and Minimum Fungicidal Concentration (MFC) of the above-mentioned 
essences was certified against Aspergillus fumigatus and Aspergillus flavus in concentrations of 3, 2.5, 
2, 1.5, 1, 0.5 and 0.25 mg /ml. The testing fungi were observed from growth level point of view after 
being cultured in 28 degrees centigrade in Yeast Extract Sucrose (YES) broth media for 48, 72 and 96 
hours in order. Then, their MIC and MFC were determined by being sub-cultured in Potato Dextrose 
Agar (PDA).  

Results: In general, after repeating the test 4 times, the mean of MIC90 and MFC of the above-
mentioned essences against both types of fungi was determined from a low of 0.25 to a high of 1.75 and 
a low of 0.5 to a high of 2.5 mg/ml, respectively. According to the results of this study, the essential oils 
of Cuminum cyminum and Ziziphora clinopodioiedes showed the best and most tonic activity against 
both types of fungi (0.25 ≤ MIC90 ≤ 0.43) while Nigella sativa showed a fairly moderate activity against 
them (1.25 ≤ MIC90 ≤ 1.75). 

Conclusion: The findings of this study showed that Cminum cyminum, Ziziphora clinopodioiedes and 
Nigella sativa have fungicidal and anti-fungal functions against Aspergillus fumigatus and Aspergillus 
flavus. Therefore, they can be used in medical pharmacology, veterinary, food industries, 
aromatherapy and health affairs as drugs and anti-fungal elements.  

Keywords: Essences, Cuminum cyminum, Ziziphora clinopodioiedes, Nigella sativa,  Aspergillus 
fumigatus,  Aspergillus flavus  
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