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Background & Objectives: In recent decades, rate of infections caused by opportunistic fungi, such as Candida albicans, has increased dramatically. Treatment of
fungal diseases is associated with limitations such as rare and expensive antifungal drugs and their side effects, drug resistance and reduced susceptibility of fungi
to drugs. Therefore, researchers have been concerned with finding new antifungal
drugs, especially herbal medicines, to treat fungal infections.
Materials and Methods: In this study, aqueous and alcoholic extracts of Chenopodium album and Chenopodium botrys were used to evaluate the anti-Candida
effects of C. albican yeast PTCC 5027 and 10 clinical isolates of this species. After obtaining the herbal essence using the soxhlet method, anti-fungal properties
of the extract were evaluated using the disk diffusion and broth dilution methods.
Moreover, fluconazole was used as positive control.
Results: Comparison of the protective effects of the aqueous and alcoholic extracts of Chenopodium album and Chenopodium botrys against C. albicans indicated that the highest halo diameter was mostly in the aqueous extract of Chenopodium botrys leaves and Chenopodium album roots. In addition, fluconazole was
found to exert anti-Candida and inhibitory effects against the fungi, which were
similar in both plants.
Conclusion: Considering the rising prevalence of fungal infections, further investigation of medicinal herbs with anti-Candida effects is of paramount importance.
It is hoped that different medicinal plants and therapeutic compounds could replace conventional treatments for fungal infections.
Keywords: Alcoholic and aqueous extracts, Antimicrobial activity, Candida albicans, Chenopodium album, Chenopodium botrys
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سابقه و هدف :در دهههاي اخير عفونتهاي ناشي از قارچهای فرصتطلب نظير كانديدا
آلبيكنس ( )Candida albicansافزايش چشمگيري یافته است .وجود محدوديتهايي در درمان
بيماريهاي قارچي از قبيل كمبود و گراني داروهاي ضد قارچي ،عوارض جانبي آنها و نيز
مقاومت داروها و يا كاهش حساسيت قارچها به اين نوع داروها موجب شده تا توجه پژوهشگران
به جستجوي داروهاي ضد قارچي جديد بهویژه داروهاي گياهي معطوف شود.
مواد و روشها :عصارههای آبی و الکلی گياه دارويي سلمک و درمنه ترکی جهت بررسي اثرات
ضدكانديدايي مخمر كانديدا آلبيكنس با  5027 PTCCو تعداد  10ایزوله بالینی کاندیدا
البیکنس جداشده از نمونههای بالینی مختلف مورد آزمايش قرار گرفت .پس از استخراج
عصاره گیاهان به روش سوکسیله اثر ضدقارچی ( )Antifungalبه روش دیسکگذاري و براث
میکرودایلوشن ( )Broth Microdilutionاستفاده شد .فلوکونازول نيز بهعنوان گروه شاهد مورد
استفاده قرار گرفت.
نتایج :نتایج حاصل از بررسی تأثیر عصاره های آبی و الکلی درمنه ترکی و سلمه تره بر کاندیدا
آلبیکنس نشان داد که بیشترین اندازه هاله ایجاد شده در درمنه ترکی مربوط به عصاره آبی
برگ و در گیاه سلمه تره مربوط به عصاره آبی ریشه بود .همچنین استفاده از فلوکونازول
بهعنوان شاهد نیز اثرات ضدقارچی بر کاندیدا داشته و بازدارندگی بر این قارچ را از خود نشان
داد که اثرات آن بر هر دو گیاه یکسان بود.
نتیجهگیری :تحقيق حاضر نشان داد كه گياهان مورد آزمايش اثرات ضدكانديدايي خوبي دارند
و ميتوان امیدوار بود که در آينده با جایگزین کردن این عصاره به جای داروهای ضدقارچی
شیمیایی که اثرات جانبی زیادی دارند ،بتوان عفونتهاي كانديدايي را درمان نمود.
واژههای کلیدی :درمنه ترکی ،سلمک ،عصاره آبی و الکلی ،فعالیت ضدمیکروبی ،کاندیدا
آلبیکنس

 استناد :ملک پور ،آزیتا؛ دلنواز هاشملویان ،بابک .بررسی آزمایشگاهی فعالیت ضدمیکروبی عصارههای آبی و الکلی سلمک و درمنه ترکی بر کاندیدا
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مقدمه

در سالهای اخیر ،استفاده زیاد ،نابهجا و خودسرانه

از آنتیبیوتیکها سبب ظهور سویههای مقاوم به چند

آنتیبیوتیک ( )Multiple Drug Resistance: MDRشده
است؛ بنابراین با گسترش روزافزون سویههای مقاوم به

عوامل آنتیمیکروبیال ،عوارض جانبی ( )Side Effectsعوامل
شیمیایی ،شکست درمانی و هزینههای باالی متحمل شده بر

بیمار و نظام سالمتی توجه پزشکان ،محققین و شرکتهای
داروسازی به استفاده از گیاهان دارویی بیشتر شده است

( .)1تنوع بسیار زیاد و وفور ترکیبات دارای خواص درمانی

در گیاهان سبب شده از آنها بتوان بهعنوان یک منبع
مهم به منظور جستجوی عوامل جدید دارویی و ساخت

داروهای ضدمیکروبی استفاده نمود ( .)2درمنه یا آرتمیس،

درختچهای با شاخههای گسترده و پر از برگهای خطی
از خانواده کاسنیها بوده که بهدلیل خواص چندجانبهاش

کاربرد زیادی در طب سنتی دارد ( .)3سینئول بعد از
آلفاپینن فراوانترین جزء تشکیلدهنده درمنه در ترکیبات
اسانسها بوده و بهطور گسترده در تهیه مواد داروئی کاربرد

دارد .سینئول در اسپریهای خانگی ،مواد شستشودهنده و
در انواع روغنهای پوست و مو مصرف میشود .لیمونن جزء
اصلی اسانس مرکبات است و در فرمول فرآوردهای داروئی

نظیر قرص بیکربنات سدیم ،پمادهای ضدعفونیکننده
و ساخت ویتامین  Aوارد میشود .از اجزای دیگر اسانس

میتوان کریزانتون و مسیتیلن را نام برد ( .)4از درمنه برای
دفع کرم ،ضدنفخ ،رفع سرفه و سردرد ،ضدعفونیکننده،
اشتهاآور ،تببر و مسكن دردهاي احشايي ،بيماري تابس

دورساليس ،درمان هپاتيت و بهعنوان حشرهکش استفاده

میشود .اسانس درمنه بهواسطه مسدود نمودن کانالهای
کلسیم دارای اثرات آنتیاسپاسمودیک بوده و به گشاد کردن

برونشها کمک میکند .اسانس این گیاه بر روی تعدادی
از میکروبها از قبیل :درماتوفیتها (،)Dermatophytes

مننگوکوک

(meningitidis

،)Neisseria

سالمونال

( ،)Salmonellaپنوموکوک ()Streptococcus pneumoniae

است .همچنین رشد باکتریهای مسبب بوی نامطبوع عرق
را مهار میکند (.)5

نوعی از درمنه که به درمنه ترکی

(Chenopodium

 )botyris L.معروف است در خراسان ،کرمان و بلوچستان

میروید .سلمک یا سلمه تره با نام علمی

Chenopodium

 albumگیاهی دو لپه و یکساله میباشد که بهعنوان
یک علف هرز شناخته میشود و ارتفاع آن به  ۳۰تا ۱۸۰
سانتیمتر میرسد ( .)6تقریباً تمامی قسمتهای سلمک از

جمله برگ ،ساقههای جوان ،اندامهای رویشی و عصاره دارای
خواص درمانی از قبیل :دفعکننده کرم روده ،ضدالتهاب

و دردهای مفصلی ،ملین ،تسکیندهنده دردهای دندان،
درمان آفتابسوختگی و کک و مک روی پوست ،درمان

اسهالهای خونی (دیسانتری) و عفونت ادراری میباشد
( .)7گونههای کاندیدا بهویژه کاندیدا آلبیکنس

(Candida

 )albicansاز مهمترین عوامل عفونتهای قارچی هم در

انسان و هم حیوانات محسوب میشوند .این مخمر بهطور
طبیعی بر روی پوست ،دهان ،دستگاه گوارش و دستگاه

تناسلی زنان زندگی میکند و بخشی از فلور میکروبی

بدن محسوب میگردد .بهم خوردن تعادل میکروبیوتای
طبیعی بدن و یا ایجاد شرایط زمینهایی مانند :سرطان،

لوسمی ،دیابت ملیتوس ،مصرف کورتیکواستروئیدها ،ایدز

و بارداری سبب بروز طیف فراوانی از عفونتهای مختلف
مانند :کاندیدیازیس جلدي-مخاطی ،کاندیدیازیس واژینال

و برفک دهان و ...میشود ( .)9،8امروزه در درمان این

عفونتها از داروهاي مختلف از قبیل :داروهاي گروه

آزول ،داروهاي پلیانها و اکینوکاندینها استفاده میشود.

بررسیهاي مختلف مقاومت گونههاي مختلف کاندیدا

را نسبت به داروهاي ضدقارچی نشان میدهد ()10؛

بنابراین هدف از مطالعه حاضر ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی
عصارههای آبی و الکلی سلمک

(Chenopodium album

 )L.و درمنه ترکی ( )Chenopodium botyris L.بر کاندیدا

آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهی میباشد.

آزیتا ملک پور و همکاران  /بررسی آزمایشگاهی فعالیت ضدمیکروبی عصارههای آبی و الکلی سلمک و درمنه ترکی بر کاندیدا آلبیکنس

و استافیلوکوکوس اورئوس ( )Staphylococcus aureusمؤثر
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مواد و روش ها

بهمنظور انجام این مطالعهی تجربی

(Experimental

 ،)Studyدر اواخر بهار (خرداد) سال  1394گیاه کامل سلمک

و درمنه ترکی از بخش مرکزی شهرستان ساوه گردآوری شد.

پس از تأیید نام علمی گیاهان و برای جلوگیری از تغییر

در ساختار شیمیایی مواد مؤثر موجود در گیاهان مذکور،
قسمتهای مختلف گیاهان از قبیل :ساقه ،ریشه و برگ جدا

و مدت  24ساعت در آون و در شرایط عاری از نور قرار داده
تا خشک شود .این قسمتهای جدا و خشک شده در آسیاب

پودر و از آنها عصارههای آبی و الکلی تهیه شد .فرایند
عصارهگیری براساس روش سوکسیله ()Soxhlet Extraction
صورت گرفت ( .)11بهمنظور تهیه عصارههای الکلی و آبی

گیاهان مورد بررسی g 20 ،از قسمتهای مختلف این

گیاهان توزین و در سایه خشک گردیدند و سپس به کمک
آسیاب برقی کام ً
ال مخلوط و بهصورت پودر درآمدند .سپس
 200mlاتیلیک الکل 70درصد (اتانول  70درصد) و آب

مقطر به آن اضافه شد و به مدت  48ساعت در بنماری

شیکردار (لبتک ،کره) و دمای  60درجه سانتیگراد انکوبه
شد .مخلوط حاصله از کاغذ صافی واتمن شماره یک (واتمن،

انگلستان) عبور داده شد .عصارهگیري در شرایط خالء با

استفاده از دستگاه فریز–درایر (خشککن انجمادی یا همان
خشککن تصعیدی) (ایال ،ژاﭘﻦ) انجام شد .براي تبخیر الکل،
مایع حاصله درون چند بشر تقسیم و در انکوباتور  50درجه

سانتیگراد قرار داده شد تا الکل تبخیر شود .سپس مخلوط

غلیظ حاصل درون چند پلیت تقسیم و در دماي اتاق قرار
داده شد تا در معرض هوا در طی چند روز کام ً
ال خشک شود.
در نهایت هر دو نوع عصاره حاصل از گیاهان پس از توزین،
درون ظروف شیشهای استریل در یخچال نگهداری شدند.

قارچهای مورد مطالعه

در این مطالعه از یک ایزوله استاندارد کاندیدا آلبیکنس

 PTCC 5027و تعداد  10ایزوله بالینی کاندیدا البیکنس

جداشده از بیماران استفاده گردید.

تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی )(MIC

آزمایش  MICدر پلیت  96خانه استریل و با روش براث

میکرودایلوشن انجام شد.

ابتدا ایزولههای بالینی و استاندارد بر روی محیط کشت

سابورو دکستروز آگار ( )Saborad Dextrose Agarکشت

داده شد و در انکوباتور  30درجه سانتیگراد به مدت 24

ساعت قرار گرفت تا کلنیهای تازه قارچ بهدست آید .سپس
با حل نمودن یک کلنی تازه کاندیدا در  3 mlسرم فیزیولوژی

استریل با کمک الم نئوبار سوسپانسیون  2 × 103تهیه کرده
و برای آزمایش حساسیت دارویی در یخچال نگهداری گردید.

انجام تست حساسیت دارویی سلمک و درمنه ترکی با روش
براث دایلوشن ()CLSI M27-A3

جهت انجام تست حساسیت دارویی از روش براث

میکرودایلوشن مطابق با دستورالعمل

Clinical and( CLSI

 )Laboratory Standards Instituteاز میکروپلیت  96خانهای

االیزا استفاده شد .بدین ترتیب که رقتهای مختلف از -17.5

 0.186میلیگرم بر میلیلیتر از هریک از عصارهها در محیط
)Roswell Park Memorial Institute-1640( RPMI-1640
با  pHبرابر  7داخل لولههای استریل تهیه شد .سپس به میزان
 100 µlاز غلظتهای تهیهشده را بهصورت دو نسخهای

در داخل چاهکهای میکروپلیت االیزا ریخته و پس از آن

میزان  100 µlاز سوسپانسیون  2 ×10سلولی کاندیدا به
3

تمامی چاهکها اضافه شدند .سپس بعد از گذاشتن درپوش،

میکروپلیت را بر روی شیکر ( )100 rpmبه مدت  48ساعت

در حرارت  30درجه سانتیگراد انکوباسیون نموده و  MICهر
یک از ایزولهها با مقایسه رشد ایزولهها نسبت به گروه کنترل

(چاهکهای منفی و مثبت) تعیین گردید .همچنین در این

تست از داروی فلوکونازول بهعنوان شاهد استفاده گردید (.)12

انجام تست حساسیت دارویی سلمک و درمنه ترکی با روش

انتشار دیسک ()CLSI M44-S2

برای این منظور کدورتی معادل  1×106سلول از کشت
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فیزیولوژی استریل تهیه شد .به منظور انجام انتشار در

و درمنه ترکی بر کاندیدا آلبیکنس نشان داد که عصارههای

روی محیط مولر هینتون آگار ()Mueller Hinton Agar

بیشترین و در غلظت  5 mg/mlکمترین اثر ضدقارچی را

به میزان ( 0/5 µg/mlمرک ،آلمان) انجام شد .برای تهیه

عصارههای آبی و الکلی اندامهای مختلف گیاهان سلمک

 PTCC 5027تهیه شده از انستیتو پاستور در سرم

نتایج حاصل از دیسکگذاری دو عصاره آبی و الکلی سلمک

دیسک ،کشت سفرهای از سویه قارچی تحت مطالعه بر

آبی ریشه سلمک و برگی درمنه ترکی در غلظت mg/ml20

حاوی مکملهای گلوکز به میزان  2درصد و متیلن بلو

نشان دادند .تجزیه واریانسهای اثرات غلظتهای مختلف

دیسک از غلظتهای  10 ،5 ،0و  20میلیگرم بر میلیلیتر

و درمنه ترکی (ساقه ،ریشه و برگ) بر کاندیدا آلبیکنس

گردید .بعد از جذب شدن کامل عصاره بر روی دیسک،

 )Dextrose Agar: PDAو دیسکگذاری در محیط مولر

از عصاره آبی و الکلی گیاه سلمک و درمنه ترکی استفاده

به روش کشت در محیط پتیتو دکستروز آگار

دیسکها خارج شد و پس از خشک شدن در انکوباتور 35

هینتون آگار نشان داد که تفاوت بین آنها در سطح 0/05

فلوکونازول ( )25 µgبهعنوان کنترل استفاده گردید .پس

نوع عصاره و غلظت عصاره در اثرات ضدقارچی عصارههای

قطر هاله عدم رشد با استفاده از کولیس اندازهگیری شد

روی قارچ کاندیدا آلبیکنس تأثیر داشته و اثر بازدارندگی

سه بار تکرار و میانگین نتایج گزارش و میزان انحرافمعیار

مختلف سلمک و درمنه ترکی بر کاندیدا آلبیکنس به روش

Minitab

(جدول  .)2این نتیجه نشان داد که نوع گیاه و رقت عصاره،

(Potato

درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار گرفتند .از دیسک

معنادار است (جدول  .)1این نتیجه نشان داد که نوع گیاه،

از طی دوره گرمخانهگذاری ،هالههای عدم رشد بررسی و

آبی و الکلی اندامهای مختلف سلمک و درمنه ترکی بر

( .)13آزمونها برای هر عصاره و هر میکروارگانیسم حداقل

دارد .نتایج واریانس اثرات عصارههای آبی و الکلی اندامهای

محاسبه گردید .تفاوت اثر ضدمیکروبی عصارههای مختلف

شمارش کلنی نشان داد که تفاوت بین آنها معناداراست

نسخه  14مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

در اثرات ضدقارچی عصارههای آبی و الکلی اندامهای مختلف

توسط آزمون تعقیبی  Tukeyو با کمک نرمافزار

جدول  :1تجزیه واریانس نتایج بررسی تأثیر عصاره آبی و الکلی با روش دیسکگذاری

منابع تغییر

درجه آزادی

میانگین مربعات

مجموع مربعات

F

P

گیاه

1

1510/09

1510/09

133/93

000/0

*

غلظت

3

36921/6

12307/2

1090/95

000/0

*

عصاره

5

2187/9

437/6

38/79

000/0

*

گیاه ×غلظت

3

1996/7

665/6

59/00

000/0

*

گیاه×عصاره

5

4917/6

983/5

87/18

000/0

*

عصاره×غلظت

15

5771/5

384/8

34/11

000/0

*

عصاره×غلظت×گیاه

15

4980/0

332/0

29/43

000/0

*

خطاها

672

7580/9

11/3

کل

719

65867/01

*وجود اختالف معنادار در سطح  P=p-value ،0/05و آزمون آنالیز واریانس (F=)ANOVA
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 24ساعته ایزولههای بالینی و استاندارد کاندیدا آلبیکنس

نتایج
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جدول :2تجزیه واریانس نتایج بررسی تأثیر عصاره آبی و الکلی با روش شمارش کلنی

منابع تغییر

درجه آزادی

میانگین مربعات

مجموع مربعات

F

P

گیاه

1

527/02

527/02

10/72

/001

رقت

5

2635/11

527/02

10/72

000/0

عصاره

4

276/26

69/06

1/41

236/0n.s

گیاه×رقت

5

2635/11

527/02

10/72

000/0

گیاه×عصاره

4

276/26

69/06

1/41

236/0 n.s

عصاره×رقت

20

1381/28

69/06

1/41

133/0 n.s

عصاره×رقت×گیاه

20

1381/28

69/06

1/41

133/0 n.s

خطاها

120

5898/67

49/16

کل

175

* وجود اختالف معنادار در سطح 0/05

*
*

*

65867/01

سلمک و درمنه ترکی بر کاندیدا آلبیکنس تأثیر داشته و اثر

بحث و نتیجه گیری

سلمک ،عصاره آبی ریشه بیشترین مقدار هاله عدم رشد را

عصارههای مؤثره تهیه سپس در پلیت ریخته و از رقت

و عصاره آبی برگ در گیاه درمنه ،نیز بیشترین اثر ضدقارچی

بیشترین مقدار هاله ایجاد شده در گیاه درمنه ترکی مربوط

از خود نشان دادند .همچنین نتایج حاصل از روش براث

ریشه میباشد .دکتر رسولی و همکاران مشخص نمودند

آلبیکنس نشان داد که عصارههای آبی ریشه سلمک و برگی

در مقایسه با برگ دارد ( .)14این پژوهشگران مشخص

بازدارندگی دارد .نتایج کلی بررسیها نشان داد که در گیاه

برای شمارش کلنیها ،کمترین و بیشترین مقدار

در محیط نوترینت آگار ( )Nutrient Agarداشته (شکل )1

های مختلف به آن اضافه شد .نتایج حاصل نشان داد که

را داشته (شکل  )2و در کل اثر بازدارندگی بر قارچ کاندیدا

به عصاره آبی برگ و در گیاه سلمه تره مربوط به عصاره آبی

دایلوشن دو عصاره آبی سلمک و درمنه ترکی بر کاندیدا

که گیاه سلمک معطر تأثیر ضدمیکروبی ضعیفتری را

درمنه ترکی در غلظت  74 µg/µlبیشترین اثر ضدقارچی را

نمودند که مقدار اسانس الزم برای ایجاد هاله عدم رشد یا

شکل  :1بیشترین مقدار هاله عدم رشد  عصاره آبی ریشه گیاه
سلمه تره

شکل  :2بیشترین مقدار هاله عدم رشد  عصاره آبی برگ گیاه
درمنه ترکی

از خود نشان دادند.

میباشد .آنها این تفاوت را نشاندهنده اثربخشی متفاوت

همچنین استفاده ازفلوکونازول بهعنوان شاهد نیز اثرات ضد

در یک اسانس نسبت به نوع میکروارگانیسمها متفاوت

بود که بیشترین اثر بازدارندگی را بر قارچ ایجاد کرده است.

ترکیبات مختلف شیمیایی اسانسها بر میکروارگانیسمها

قارچی بر کاندیدا داشته و بازدارندگی بر این قارچ را از خود

خاصیت ضدمیکروبی اسانس درمنه کوهی با افزایش غلظت

اینکه استفاده از گياهان دارويي نسبت به داروهاي شيميايي

دانستند .محبوبی و بیدگلی در پژوهشی بیان داشتند که
افزایش مییابد ( .)3آنها نشان دادند که اسانس حاصل
از اندام هوایی گیاه ،اثر ضدقارچی بسیار خوبی دارد .اثر

نشان داد که اثرات آن بر هر دو گیاه یکسان بود .با توجه به

ارزانتر بوده و عوارض جانبي كمتري دارند؛ بنابراین با بررسي

بيشتر بر روي اين گياهان و خالصسازي و بهبود روشهاي

ضدقارچی اسانس از اثر ضدباکتریایی بیشتر و باکتریهای

استخراج و تعيين ماده مؤثره آنها و انجام آزمايشهاي

مختلفی اثرات متفاوتی را برای اجزای درمنه ترکی گزارش

توجه است كه در طي چند سال اخير گزارشهاي زيادي

گرم منفی نسبت به گرم مثبت مقاومتر هستند .محقفین

تكميلي میتوان در آينده به نتايج خوبي دست يافت .شايان

نمودند .بهعنوان مثال ژرانيل داراي اثر ضدباكتريايي

مبني بر مقاومت يك سري از گونههاي كانديدا به داروهاي

 )typhimuriumو اثر ضدقارچی میباشد .مونوترپنی به

مقابله با آن تدابيري انديشيده شود؛ در نتیجه انجام تحقيقات

لینالول ترکیبی دیگر از اجزای درمنه ترکی بوده که

مؤثره آنها ميتواند در اين زمينه راهگشا باشد.

بهویژه در مقابل سالمونال تیفی موریوم

(Salmonella

نام ژرانیل استات دارای فعالیت ضدقارچی ضعیفی است.

دارای اثرات ضدمایتی ،ضدباکتریایی ،ضدقارچی و ضدکک

میباشد ()15؛ بنابراين اثر ضدميكروبي اسانس درمنه به

ضدقارچي شيميايي مطرح شده است كه ميبايست جهت

تكميلي بر روي گياهان بررسي شده در اين تحقيق و نيز مواد
در آخر با توجه به اینكه کاندیدا بهعنوان یک عامل

عفوني فرصتطلب بهویژه در افراد با ضعف سیستم ایمنی

هر يك از اجزاي اصلي اسانس يا هر يك از اجزاي فرعي

مطرح است و بهدليل افزایش مقاومت دارویي و ظهور

دکتر نائینی و همکاران در مطالعهی خود  50نوع عصاره

استفاده از گياهان دارویي جلب شده است و به نظر ميرسد

آلبیکنس اثر دادند و دریافتند که اسانس گیاهان آویشن

بنابراین پيشنهاد ميگردد که اثرات ضدكانديدايي هر

يا سينرژيسم يا آنتاگونيست بين آنها مربوط ميشود.

گیاهان دارویی مختلف را بر روی سویه استاندارد کاندیدا
کوهی و شیرازی ،درمنه ،مرزه و نعناع دارای بیشترین اثر

ضدکاندیدایی هستند (.)16

سویههای مقاوم به چند دارو ،توجه بيشتری به سمت

که درمنه ،سلمک و آویشن اثر ضدقارچي مناسبي دارند؛
يك از گياهان مورد مطالعه بر روي تعدادي از نمونههاي

باليني بهخصوص گونههاي مقاوم به فلوكونازول بررسي

فرزانه و نگهبان در مطالعات خود بر روی اسانس درمنه،

شود .اثرات ضدكانديدايي هر يك از گياهان مورد مطالعه بر

کردند ( .)5،17در تحقیق پیش رو از فلوکونازول که جهت

ضدقارچي هر يك از گياهاني كه داراي اثرات قوي بودند عليه

اثرات ضدقارچی (ضدفوزاریوم) و ضدحشرات را بررسی

درمان کاندیدیازیس مصرف روزانه دارد ،بهعنوان شاهد مثبت
استفاده شد .نتایج حاصل از بررسی تأثیر عصارههای آبی و

الکلی درمنه ترکی و سلمه تره بر کاندیدا آلبیکنس نشان

داد که بیشترین مقدار هاله ایجادشده در گیاه درمنه ترکی

مربوط به عصاره آبی برگ بود که باالترین اثر بازدارندگی

روي گونههاي استاندارد ساير كانديداها بررسي شود .اثرات
ساير گونههاي قارچي نیز بررسي گردد.

تشکر و قدردانی

از تمامی عزیزانی که ما را در انجام این پروژه یاری نموده اند

کمال تشکر و قدردانی را داریم.
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تأثیر مهارکنندگی و یا اثر کشندگی بر میکروارگانیسمها

را بر کاندیدا داشته و در سلمک مربوط به عصارهآبی ریشه
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