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بررسی اثر دو اسانس گیاهی اکالیپتوس و الواندا بر رشد سویه های حیوانی
کاندیدآلبیکنس مقاوم و حساس به ایتراکونازول
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چکیده
یباشد.
کاندیدیازیس نوعی بیماری قارچی است که شایع ترین و مهم ترین عامل ایجادآن در دام و انسان ،مخمر کاندیدا آلبیکنس م 
یهای قارچی نظیر گرانی و
چها نسبت به داروهای ضدقارچی و وجود محدودیتهای درمانی بیمار 
با توجه به افزایش مقاومت قار 
عوارض جانبی حاصل از آنها ،بررسی ترکیبات جایگزین از جمله گیاهان داروئی ضرورت دارد .هدف از این تحقیق ،بررسی اثر دو

اسانس گیاهی اکا لیپتوس و الواندا (اسطوخودوس) بر رشد سویههای بالینی کاندیدا آلبیکنس جدا شده از دام های مبتال به عفونتهای

سهای مقاوم و حساس به ایتراکونازول میباشد .این مطالعه بر روی  02سویه کاندیدا
مخاطی و جلدی و مقایسه آنها با کاندیدا آلبیکن 

آلبیکنس به دست آمده از دامهای (گاو و سگ) مبتال به کاندیدیازیس جلدی و مخاطی صورت گرفت .جهت تعیین حساسیت نمونهها
سها دردی متیل سولفوکساید حل
سهای اکالیپتوس و الواندا از روش میکرودایلوشن براث استفاده شد .در این روش ابتدا اسان 
به اسان 

تهای سریالی از آنها در میکروپلیت تهیه شد پس از تلقیح نمونههای
شدند و به نسبت  001 1:با محیط کشت  RPMIرقیق شدند و رق 

مخمری و طی زمان انکوباسیون و مقایسه آنها با چاهک کنترل  MICsتعیین شد .در این مطالعه  MICاکالیپتوس بر ضدکاندیدا

تهای  46و  32از نظر میزان رشد دیده شد
آلبیکنس در دامنه  4 -42 10 μl/mlتعیین شد که بیشترین تغییرات در غلظ 

همچنین MIC

تهای  16و  8دیده شد .نتایج نشان داد که
ال نماد رد ادناو هه  1-652 μl/mlتعیین شد به طوری که بیشترین تغییرات رشد در غلظ 

سهای اکالیپتوس و الواندا اثر ضد قارچی بسیار خوبی بر علیه کاندیدا آلبیکنس دارند .در این بررسی هر دو اسانس الواندا و
اسان 

اکالیپتوس اثر ضد کاندیدائی خوبی نشان دادند و تفاوت معنی داری بین سویههای حساس و مقاوم به ایتراکونازول در میزان  MICآنها

دیده نشد.

کلمات کلیدی :کاندیدا آلبیکنس ،اکالیپتوس ،الواندا ،اسانس ،دامMIC ،

٭ نویسنده مسئول :لیال فزونی

آدرس :گروه قارچ شناسی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه علوم وتحقیقات تهران ،تهران ،ایران .تلفن0151 - 990 4122 :
پست الکترونیکlili_kia@yahoo.com :
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مقدمه

امروزه در درمان این عفونتها ،از داروهای مختلف

کاندیدیازیس از جمله شایع ترین بیماری قا رد یچر

یش دو
از جمله گروه آزول نظیر ایتراکونازول استفاده م 

حیوانات خونگرم و انسان است ک اس رد ه لل لللها ای اخیر

اما بررسیهای مختلف ،مقاومت گونهههها ای کاندیداا را

یباشد ک تروص هب ه    
فرصت طلب از جنس کاندیدا م 

همچنین برخی از عوام ولس یارب یچراقدض ل لل لللللللها ای

گسترش چشمگیری داشته است .عام یچراق یرامیب ل    

ش ،مخاطا و ت
همزیس گتسد رد ت ا  ه گ راو شششششش شش

نسبت به داروهای ضدقارچی نشان میییدهددد ( 7و .) 21

تسوپ     

حیوانات و انسان وجود دارد .این عامل در ش هک یطیار   
مقاومت میزبا س ای یعضوم تروص هب ن ی هب کیمتس    
صورت اولی رد هیوناث ای و ه هدننک دعتسم لماوع رثا

   

      

بدن میزبان سّمّمیت دارند که این امر یک معضل اساسی

در درمان چنین بیماریهایی ایجاد ک سا هدر تت تتت .شا نای

ذکر اس فتسا هک ت ا زا هد نامرد رد یهایگ یاهوراد       
بیماریها ا از گذش ب لوادتم ام روشک رد رود هت و و هد    

بیماری کاهش یابد قادر به ایجاد بیماری در هر ناحیه از

دارای سا س رازه دنچ هقب ا ا هل س  ت (((((((((( (  .) 25اکا سوتپیل   

یآورد :عفونتهای س یحط
گروه عفونت را به وجود م 

است ولی به نقاط مختلف عا  هتفای راشتنا مل اس تتتت تتتتت .نام

بدن خواهد بود ( .)7این قارچ بسته به طبیعت میزبان ،دو
(مانند :دهانی ،مهبل دلج سیزایدیدناک و ی ییی یییی) ک رد ه
یشود ،عفونتهای عمقی (مانند:
میزبان سالم هم دیده م 

ی) که در میزبا اب ن   
ریوی ،گوارشی ،ادراری و کاندیدم 
یدهد (.)5
اختالل شدید ایمنی رخ م 

گها  ، ،،،ض س فع ی  متس ا نمی ییی ی ییییی ی ،اس فتا زا هد   
در س گگگ 

رژی مم مه اای غذائ تساشن رپ ی هههههه ه ،مش  تالک ت دیئوری ی و    

استفاده از آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف ب یئازیرامیب ه   

یباشد که اص ایلارتسا زا شل   
درختی از تیره موردیها م 
علمی جنس آن از دو واژه یونانی  euبه معنای خ بو

 kalyptoبه معنای پنهان مشتق ش سا هد تت تتت .ای تخرد ن   

و

در حدود بیش از نیم قرن قبل به ایران وارد ش سا هد تت تتت.
گونههای اکالیپتوس بیشتر در آب و هوای نیم کشخ ه   

و نیمه مرط بو

دشر    مییینماینددد .اسا زا سوتپیلاکا سن   

ماده موثره سینئول (  )% 70 - 85تشکیل شده است .ع هوال

نه اا (مث  ل ل ولانی لل للل ،بورنئ  )لو وو و
ب م نیا ر اد هههههه هه ،من پرتو نن 

یکند که بیشتر به فرم راشهای پوستی
کاندیدا کمک م 

ن) نی نآ رد ز
همچنین سزکی ترپنها ا (مانن لیفویراک د ی نن نن

در گاوه اا ،کاندی عم سیزاید م تسوپ لکش هب الو یییییییییی ییی-

در بیشتر نقاط دنیا به حال وردوخ ت    میییرویددد .گیا یه

لب و سطح زبان بیشتر دیده شده است .در ص هک یترو   

است .اسانس آن که از تقطیر گل و سرشاخهههها ای گل

ط هد سیزایدیدناک رب هوالع هک یرو انی یی ی یییییییی ییی ،اشکال   

زرد مایل به سبز که دارای بوی مطبوعی استتت .اسا سن

و واژنیت در سگهای ماده ظا ره میییشوددد ( 11و .) 13

ییابد .در گوسالهها کاندیدیازیس دور
مخاطی ،تظاهر م 

درگاوها  غلاب ی از تشیب عونت ر هب تسا رادروخرب ی          

    

گوارشی ،واژنیت ،ورم پس و نات س ینج طق نن ننن نی هدید ز   
ن ،مص فر
یشود رژیمهای غذایی غن برکوردیه زا ی نن نن
م 

آنت ب ی ی تو ی کککککک کها اای ق رد یو

رما ا ب ض ا و یئایرتک        

یهااای متا کیلوب ی  زا  ز نیم هههه هههااای مس هدننک دعت     
بیمار یی 

کاندیدیازیس در گاوها به شمارمی آیند ( 14 ,2و .) 24

موجود است (  25 , 18 , 10و  .) 28الواندا یا اسطوخودوس

گها ای باری ارد و ک ززز و س گنر زب   
چندین ساله با برگ گ

یآید ،مایعی اس ای گنر درز ت    
دراین گیاه به دست م 
آن دارای حدود  % 40استات لینالی سا ل تت تتت .همچن رد نی

ک،
ک ،اس ینویپورپ دی کک کک
آن ترکیبیاتی نظی ریتوب دیسا ر ی ککک ککک

اسید والریک ،لینالول آزاد و ژرامبول وج راد دو ددد .این
گیاه به اسامی دیگری چون ناردین نی هدیمان ز    میییش دو

( .) 4

بررسی اثر برخی از اسانسهای گیاهی941 ...

در حال حاضر استفاده از داروهای گیاهی در درمان

یک سری از بیماریهای عفونی ،افقی را پ ام یور شی   
گش نونکا مه و تسا هدو تاقیقحت  هدرتسگ ای رد          

جهان بر روی گیاهان داروئی در حا ماجنا ل    میییباش دن

  

که بر همین اساس تحقیق حاضر انجام شده است.
ه نییعت یسررب نیا زا فد

        ( MICحدا تظلغ لق     

ایتراکونازول گزارش شدند در بین س یو هههها ای مقا مو 5
نمون و واگ زا ه   

 2نمون س زا ه گگگگ گ و در ب یوس نی هههه هه اای

گها ای مب هب الت   
حساس  7نمونه از گاو و  6نمونه از سگ گ
کاندیدیازیس جدا شده بود.

به منظور تعیین حساسیت سویههای کاندیدا آلبیکنس

نس  هب تب ا ناس سس سسسسس سسسهااای اکا  سوتپیل و ال  و دنا ا ا ادتب         

مهاری) اسانسهای اکالیپتوس و الوان  تعنامم رب اد از   

سوسپانسیونی از کشتهای  48ساعته سویههای کاندی اد

به کاندیدیازیس مخاطی و جلدی است .همچنیننن ان عاو

آب مقط دومن هیهت ر ه ب و ا  هدافتسا  ا گتسد ز اه                   

رشد کاندیدا آلبیکنسهای ج اد زا هدش اد مم مممها ای مب الت

آلبیکنس رشد یافته در محیط سابورو دکستروز آگار با

سها ای مقا هب ساسح و مو    
سویه های کاندی نکیبلآ اد سس سس

اس م لوط رد رتموتفورتکپ وج     

مقایسه     ش ششش دند و اینکه     آیا یوس  هههههه ههااای مقا هب مو      

ازای ه س یس ریی یییی ی از آب مقط ر دشاب را مآ  ا ااا ااده نم هدو   

      

با آب مقط هب اتیاهن و ر    

سها ای م روکذ
ایتراکونازول از نظر حساس سا هب تی ان سسس سسس
ایتراکونا  هب لوز ا نی  ود ا سناس ناشن تمواقم زین        

 035نا  رتمون وو و انتقال   

نور 75 -77درصد ،نمونه اولیه که حا یو

سپس نمونه را ابتدا به نسبت

6

 10مخم هب ر   

یدهند یا خیر ،مورد بررسی قرار گرفته است.
م 

نسبت

مواد و روشها

بدون بی کربنا سانش اب ت ا رگ      ،PHش مگیس تکر اا ااا) و

در این مطالعه تجربی  02ایزوله کاندی نکیبلآ اد سس سس
س

شامل  8ایزوله حاصل از عفونتهای مهبلی و پوست در
تهای مهبل و ی
سگ و  12ایزوله به دست آمده از عفون 

پستانی در گاو مورد بررسی ق یوس نیا دنتفرگ رار هههه هههههها ا

جه سانش ت ا هنوگ دییات و یی

       آلبیکنسس س باا فتس ا هد از   

آزمایش مستقیم ،کشت بر روی کورن میل آگار توئئین
 ، 80تست لوله زایا ،رنگ کلن  رب ی ر اگآ مورک یو رررر ررررر،

تست ج بذ قندها توسط کیت  API021بررس ندش ی د   

در ای یقحت ن ق ونع هب  ان  هیوس ا درادناتس از              کاندیدا   
آلبیکن سس س (  )ATCC92 900اس ش هدافت دددد د .جه  ت ت نییع     

حساسیت یا مقاومت به داروی ضدقارچی ایتراکونا لوز

از روش میکرودایلوش  ثارب ن ا تس ففففففففف ففاده ش قبط د       

دس هنشیپ لمعلاروت ا ید       ،CLSIس یو هه ههااای بااا μl/ml

 MIC≥ 0/521حسا ب و س ااااا MIC≤ 1 μ l/mlمقا هب مو   

ایتراکونا یقلت لوز    میییش  دنو ( (  .) 17در ای رب ن رس ییی یی 13

س اسح هیو س و لوزانوکارتیا هب        

 7س هب مواقم هیو

    

با محیط کشتتت ( RPMI 04 16با یماتولگ  نن ننن،

یکنیم تا تعداد نهایی
بافر ( mopsشرکت سیگما) رقیق م 
مخمرهای ما به  10 3cfu/mlبرسد .دو اسا سوتپیلاکا سن   

و الواندا از شرکت داروسازی باریج اسا ش هیهت سن ددد دددد.

به منظور ساخت استوک از اسانسها ،از حالل دی متیل
سولفوکسا دی (( ( )DMSOاس اذل دش هدافت        1/420میلی  
لیتر از اسانس اکالیپتوس در  4میلی لیتر ح لال

،DMSO

 0/3میل  رتیل ی ا وال سناسا ز ان رد اد           4/7میل رتیل ی     

 DMSOحل گردید تا به حجم نهایی  5میلی لیتر برس .د
تمامی استوکها ا ب تبسن ه   

ش د ن د.

با طیحم      RPMIرقیق

در ادامه  0/1میلی لیتر از هر استوک با  9/9میلی لیتر

محیط کشت  RPMIدر داخل لوله مخل ندش طو د و 

هب    

کها ای میکروپلی هک ت   
میزان  100میکرولیت هاچ هب ر ککک ککک

حاوی  100میکرولیت تشک طیحم ر    

 RPMIمیییباش دن

تلقیح شدند و به صورت سریالی رقیق سا دندیدرگ یز   
سپس  100میکرولیتر از سوسپانسیون مخمری تهیه ش هد
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کها ا تلق حی
با غلظت  10 3cfu/mlب  کی ره ه از هاچ کککک کککک

میانیگن     MICاکاا هیوس دض رب سوتپیل ستا درادن           

گین MIC
کاندیدا آلبیکنس 821 μl/mlتعی نایم دش نی گگگ گگگ

گردید .به عنوان شاهد مثبت در یک چاهک از مخلوط

سها ای مقا وراد هب مو   
اکالیپتوس بر ضدکاندیدا آلبیکنس س

 RPMIو مخم رر ر ،و ب ش ناونع ه ا م زا یفنم ده خخخخخخخخ خخل طو   

سها ای حسا وراد هب س   
 821و برای کاندیدا آلبیکن 

 RPMIو اسا فتسا سن ا ش هد د ددددد دد .جه  یسررب ت ا تارث       

32

ی -42 10
ضدکاندیدائی اسانس اکالیپتوس از غلظت های ی

یدهد در بین سویهها ای حساس
گزارش شد که نشان م 

 4و در م رو ددد د الواندا زا  ظلغ تتتتتت ت ها ییی ی 1-652 μl/ml

و مقاوم به ایتراکونازول تفاوت معنی داری وجود ندارد

مدت  48ساعت در  35درجه سا ارگیتن ددد انکوب ندش ه ددددد.

س 16
میانگین MICالواندا ب هیلع ر    کاندی نکیبلآ اد سس سس

(جدول.)3

استفاده شد .پس از بستن درب میکروپلیتتتها ، ،آنها هب    

(از  1تا  )652گزارش شد که بیش یغت نیرت یرا رظن زا ت    

پس از طی زمان انکوباسیون از نظر رش دشر مدع ای د     

بررسی ش ند ددد .در ص رد دشر مدع ترو

میزاقر رد دشر ن تتتتتتتتت تها اای  16و 8مشا هده     گردی ییی د

کها ای
هاچ کککک کککک

(جدول )2و تمامی سویهها در رقت  46و با یدشر رتال   

کنترل و اطمینا اب هسورپ تمالس زا ن فتسا ا هنیآ زا هد      

نشان ندادند .در سایر رقتها ا ب رییغت چیه نود ی ر دش     

کها بررسی شدند.
مخصوص چاه 

مشاهده شد.

نتایج

در ای یم یسررب ن ا نیگن            MICاکا رب سوتپیل

ضدکاندیدا آلبیکنس در مجم عو

میانگین  MICالواندا بر علیه سویه استاندارد کاندی اد

     

آلبیکنس  16 μ l/mlتعیین شد .در بین سویههای با نیل ییی،

 50 μl/mlتعی هدش نی   

سیو هه ههاای مخاو یط

تهای  46و  32بیشترین تغییرات از نظر
است که در رق 

رتشیب یدلج ی ر تیساسح ن ا رد    

غلظت  8 μ l/mlنشان دادند .میانگین  MICالواندا برای

رشد مشاهده شد (جدول )1و در رقت  652و با رد رتال

سویههای حساس به ایتراکونازول  8و برای سویه مقا مو

تماسیناگرا یم مممم مه اا ع ش هدهاشم دشر مد دد د ددددد د .در بقیه   

ی را
به ایتراکونازول  32تعیین شد که تفا راد ینعم تو یی یی

رقتها رشد مشاهده و هیچ گونه تغییری مشاهده نشد.

بین سویههای حساس و مقا  ناشن وراد هب مو نننننننمیییدهددد

(جدول.)3

تهای 46 μ l/mlو  32اسانس اکالیپتوس
جدول  : 1مقایسه رشد یا عدم رشد سویههای کاندیدا آلبیکنس درغلظ 
اسانس /رقت

سویه

μl/ml

رشد

عدم رشد

cfu/ml

تعداد

درصد

تعداد

46

کاندیدا آلبیکنس

3

15

17

32

کاندیدا آلبیکنس

1

5

مقایسه

درصد
85
95

19

2

x =0
NS
x2=0
NS
NS: Not Significant

تهای 16 μ l/mlو  8اسانس الواندا
جدول  : 2مقایسه رشد یا عدم رشد سویههای کاندیدا آلبیکنس در غلظ 
اسانس رقت

سویه

μl/ml

     

عدم رشد

مقایسه

رشد

cfu/ml

تعداد

درصد

تعداد

درصد

16

کاندیداآلبیکنس

5

25

15

75

8

کاندیداآلبیکنس

2

10

18

90

x2=0
NS
x2=0
NS
NS: Not Significant
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سهای گیاهی تحت بررسی بر حسب حساسیت به ایتراکونازول
جدول  : 3توزیع کمی حداقل غلظت مهاری اسان 

کاندیدا آلبیکنس

MIC

اسانس

میانگین ()μl/ml

حساس یا مقاوم به

مقایسه

انحراف معیار

ایتراکونازول

اکالیپتوس
الواندا

مقاوم

821

18

NS

حساس

32

15.2

NS

مقاوم

32

11

NS

حساس

8

1.9

NS
NS: Not Significant

بحث و نتیجهگیری

داروهای آزول داروهایی هس  اب هک دنت ا رد لالتخ

س ب یچراق لورتسوگرا زتن ا ثع

  

نا راق یدوب چچچچ چ ها   

     

یشوند .این داروها به دلیل طیف وسیعی ک زا دنراد ه   
م 

داروهای پرمصرف در موارد بالینی درمان عفونتتتها ای

قارچی هستند (  12و  .) 30مکانیسم عم هب اهوراد نیا ل    
نحوی اس  رد هک ت ر  نابزیم ندب یو ا و یبناج تارث     

یگذارند.
عوارض مهمی بر جای م 

مطالعات سال های  1998به بع ناشن د    میییده هک د   

سها ای
میزان مقاومت داروئ نیب رد ی    کاندی نکیبلآ اد سس سس

عامل ایجاد عفونتهای انسا ویح و ین ا صوصخ هب ین

    

مقاومت به داروهای آزولی رو ب زفا ه ا  تسا شی ((( (((( .) 21

این مشکل خصوصا در درمان عفونتتتها ای کاندی یاد ی
با ا وزانوکارتی لللل لل ،فلوکونا و لوز

 35درصد

گها ای مب ب الت هه ههه کاندی سیزاید
گاوها و سگ گ

جدایهههها ا با یگنایم  ن      MICبرابررر با  2ب لوزانوکارتیا ه    

مقاومت نشان دادند که حاکی از افزایش مقاومت به این

دسته از داروهاست.

بنا بر دالئل فوق ،گرایش نس  نتفای هب تب ت تابیکر     

ضدقارچی جدید و یا ترکیبا زگیاج هک یت ی م ن ن یبسا     
برای داروها باشند افزایش یافته است .لذا شایس تسا هت   

تا با صرف وقت و هزینه مناسب ب رب ه ر یور رتشیب یس    
چنین گیاهانی پرداخته تا بتوانیم به کشف م و هرثوم داو
تهای درمانی بیشتری نائل شویم.
موفقی 

درخ کا ت ا  یملع مان اب هک سوتپیل ا هدیمان ش      

        

یشود ،از حدود نیم قرن پیش وارد ایران ش دتبا و هد ا   
م 

در جن  بو

وو و س  لامش رد سپ کککک کش هدش تشک نامرو

     

رایسب لوزامیرتولک       

است .به طوری که در حال حاضر درختا نآ لاسنهک ن   

که عفونتها ای با رد یچراق تیمها  دا ممم ممممها عم هب اتد   

اکالیپتوس برگ های آن بویژه برگ درختا رت نسم ن    

یشود .این موضوع به ویژه در مورد گونههای کاندیدا
م 

خوا یبورکیمدض ص      میییباشندد د ( .)02در ای رب ن رررسی  

مشهود است .مطالعات اپی اد ناشن کیژولویمد د تسا ه    

وسیله گونهها ای مقا ض یاهوراد هب مو دددد دددددقارچی ایجاد

در رابطه با تاثیر داروی ض ا یچراقد ییتراکونا دروم لوز   

تاکید قرار گرفته است ( .) 23

در مطالعهای که  Aimerدر سال  2008انجام داد16 ،

درص  التبم یاهواگ د ب رتیا هب ناتسپ مرو ه ا نوک الوز               

مقاوم د ناشن ت ا ندوب هد دد د ددد دد ( .)2در بررس ضاح ی رررر ر با   

مطالعه بر روی  02سویه کاندیدا آلبیکنس ج زا هدش اد   

در فا هدید سر     میییشنو دد د .قسمتتتهاای م فتسا دروا هد    

است .برگهای این گیاه دارای اسانس و روغنها ای با
 MICاسانس اکالیپتوس در دامنه  4-42 10میکرولیتر بر
میلی لیتر ارزیابی شد و مش صخ

مت دش اا ااااامیس یو هههها ای

کاندیدا آلبیکنس مقاوم ب  رد لوزانوکارتیا ه رق تتت تتتتها ای
باالتر از  652رشدی نشان ندادند.
 Takahashiو همکارا رد ن

لاس       

 2004خواص    

ض یسررب ار سوتپیلاکا یبورکیمد ندومن ددددددد د دددد د .در آن
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بررسی مشخص شد که سه ترکی  دوجوم ب د هراصع ر    

اکالیپتوس دارای خواص ض نامرد رد یرثوم یچراقد    
یباشند ( .) 28
عفونتهای پوستی کاندیدایی م 

در مطالعه ای که  Kottearachchiو همکا رد شنار

انسانی کاندیدا آلبیکنس اثر قارچ کش راد ییالاب ی دد ددد ( 3و
.) 16

فعالی ض ت

دددد دقارچی اساو سن

موج  دو د هیلع رب دناوال ر

نه اای ضور ری   
غور نننن 

       کاندیدا نکیبلآ  سسسس س توسط   

سال  2 01 2انجام دادند مشخص شد که ترکیبات موجود

 Pintoو همکاران بررسی گردید .آنها اث نیرت شخب ر    

در روغن اکالیپتوس دارای خاص ک چراق تی شش ش ششششی ب یار

ترکیب موج ار هایگ نیا رد دو درک یفرعم لولانیل ننننن ن ننننننند

یباشند ( .) 15
قارچهای سم زای غالت مانند فوزاریوم م 
در مطالعه به عمل آمده توسط بکائیان نشان داده شد

ک  ه ا ناس س اکا لوبولگ سوتپیل وس  یاراد ا تارث

     

        

ضدکاندیدایی خوبی در موشششها ای دیابتی هب التبم ک    

یباشد (.)6
کاندیدیازیس م 

     

در ای یم یسررب ن ا نیگن            MICاکا رب سوتپیل

سها ای مقا وراد هب مو     821و ب یار
ضدکاندیدا آلبیکنس س

کاندیدا آلبیکنسهای حساس به دارو  32گ ش شراز دد ددد.
که در بین سویهها ای مقا  هب ساسحو مو ا لوزانوکارتی     
یتوان نییعت اب د    
اختالف معنی داری مشاهده نشد .لذا م 
مقدا یددع ر       MICاسا رب یبسانم نیزگیاج سن ای       

داروهای شیمیایی باشد.

( .) 19

نتایج بررسی حاض ض تارثا رگنایب ر دددد دددددکاندیداایی

اسانس الواند است .همچنین با توجه به نتا زا لصاح جی   
مقایسه  MICسویههای حساس و مقاوم به ایتراکونا لوز

یتوانیم از الواند در درمان عفونتهای کاندیدای هب ی   
م 
ویژه موارد مقاوم به درمان بهره جوییم.

سها ای بررسی
با تایید اثرات ضدکاندیداای ناسا ی سس سس

ش بارب رد تمواقم دوجو مدع و هد ر و تابیکرت نیا          

افزایش روند مقاومت داروی نیب رد ی    کاندیدااها اب و    

توجه به شرایط اقلیمی کشورمان ک ورپ رد ه ر ینچ ش ن    

گیاهان دارویی بس سا بولطم رای تتت تتتت ،اس نینچ زا هدافت   

یرسد .لذا توص هی میییش ششود اثر
گیاهانی منطقی به نظر م 

اس طط طوخودوس یا  ادناوال  ا نعن هریت ناهایگ ز ا نایع           

یها ای
این اسانسها بر سایر قارچچچها ا و همچن رتکاب نی یی یی

میباشد که در اکثر نقاط دنیا زا  جمل ریا ه ا یبوخ هب ن     

     

قابل کشت است .اکثر مردم ما با این گیاه آشنا بوده و به
میزا فرصم ینامرد هایگ و یتنس بط رد یدایز ن        

      

میشود که معرف آن ابوعلی سینا حکیم مش یناریا روه   
بوده است.

در ای ب ن ررر ررسی      MICالواندا در د هنما        1-652

میکرولیتر بر میل دش نییعت رتیل ی

یوس یمامت و هههههه هههههههها ای

مقاوم به ایتراکونازول در رقتهای بیش زا رت  46رش ید

نشان ندادند.

مطالعاتی جداگانه در سالها ای  2005و  2011نشان

داد که روغنهای ضروری و ترکیبات اسانس دوجوم ی   
در الوانداا ب  مرف ر مخم رررر ررری و ج یادج بویت مر ههه هههههاای

بیما  یاز یر ا سن ان ب و دوش یسررب یناویح و ی ا    

      

بررسیهای بیشتر بر روی این گیاهان و خالص سا  یز ووو
بهبود روشهای استخراج آنها بتوانیم درآین جیاتن هب هد    

خوبی دست یابیم .همچنین استفاده ترکیبی از دو یا چند
اسا  سن

جج ججه یعطق نامرد ت دوع زا یریگولج و             

عفونتها ارزیابی ش ش اهنت هن ات دو ا فرشیپ ده تتتتتت تتتتتتتها ای
درمانی باشیم ،بلکه در زمینه داروسازی و دامپزشکی به

خودکفائی بیشتری نائل شویم.
تشکر و قدردانی

بدینوس رتکد یاقآ بانج زا هلی

       سیا کم   

مش یده   

رفیعی به خاطر همکا د یر ررر تهی یوس ه هه هههها ای دام ممی(دام

کوچک) کاندیدا آلبیکنس تقدیر و تشکر میگردد.
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Abstract
Candidiasis is a kind of fungal disease that the most common causative agent in both
human beings and livestock is Candida albicans. With respect to the increasing resistance of
fungi to anti-fungal medicine and also medical restrictions in treating fungal diseases such as
high expenses and the side-effects of these medicines, it is vital to study combinations like
medical herbs which can replace them. The aim of the present study was to investigate the
effects of two herbal essences of eucalyptus and lavanda on the growth of clinical strains of
Candida albicans taken from livestock with mucosal and cutaneous infections, and to
compare them with Candida albicans resistant and sensitive to Itraconazole. The study was
conducted over 20 Candida albicans taken from livestock (cow and dog) infected cutaneous
and mucosal candidiasis. The degree of samples’ sensitivity to Eucalyptus and Lavanda were
determined through applying broth microdilution method. In this method, essences were first
dissolved in DMSO and were then diluted on the ratio of 1 to 100 with the RPMI culture
medium. Serial dilutions were then prepared from them in microplates, and their MICs were
finally determined after the inoculation of yeast samples and within the incubation period and
by comparing them with the control wells. In the present study, the MIC of eucalyptus against
Candida albicans was determined at 4-1024µl/ml, in which the most growth fluctuations it
had were seen in the densities of 64 and 32 µl/ml. Also, the MIC of Lavanda was determined
at 1-256 µl/ml, and the most fluctuations it had in its growth were in the densities of 16 and 8
µl/ml. The results of the study proved that eucalyptus and Lavanda essences have a very good
anti-fungal effect on Candida albicans. In this study, the essences of both Lavanla and
eucalyptus showed good anti-candidiasis effects, and no significant difference was observed
in the MICs of strains sensitive and resistant to Itraconazole.
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