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سنجش کمی نسبی بیان ژن اختصاصی ریسه  HWP1در مهار بیوفیلم کان ی ا آلبیکنس
6

علیرضا خ اون ی ،5فهیمه علیزاده* ،5مژده شهینی پور
 3استادیار ،روه میکروب شناسی ،واحد یاسوج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یاسوج،
دانشگاه آزاد اسالمی ،یاسوج

ارشناس ارشد ،روه میکروب شناسی ،واحد یاسوج،

چکی ه
ساب ه و د  :اندیدیازی

یک بی اری ای ار ی است ه در بی ارا د ار

از دالی ای اد م اومت دارویی در اندیدا آلبیکن
اندیدا آلبیکان

ریسه

در م ار بیو یم

مواد و رو

ا :در این م ال ه م

هونه و آویشن باغی

سیست ای نی با ا ایش

ای اد بیو یم می باشد .این م ال ه با د

ی ،الیت د ار ی لصاره ای آبی و اتانولی انداا ای برگ ،سا ه و ریشه یا ا ن نا ،
ای دیسک دیفیو

م ایسه شدند .لالوه بر این می ا بیو یم م ار شده در حضور مو رترین لصاره با رو
مور ولو ی و

یا ته ا :نتایج حا

اختصا ی ریسه

و براث میکرودایموشن ارزیابی و

رنگ سن ی ریستا ویولت ،بررسی

ارزیابی ردید.

بیانگر تا یر اب مالح ه لصاره آبی ریشه آویشن باغی بر رشد اندیدا آلبیکن

بود .سمو

با لصاره آبی ریشه آویشن باغی به ور م نی دار ا ش می ا بیو یم را نشا دادند .لالوه بر این ،مشا دا

سمو

اختصا ی

تحت تی ار با مو رترین لصاره خانواده ن نالیا ان اا شد.

ع آوری شده در یاسوج بر روی اندیدا با رو

یت نسبی بیا

سن ش نسبی بیا

راه بوده است.

ای تحت تی ار

میکروسکوهی ،ا ش

ای تحت تی ار با لصاره و مو ونازو را تایید ن ود .در ن ایت لصاره آبی ریشه آویشن باغی مو

ا ش بیا

ردید.
نتی ه یری :م ال ه حا ر نشا د نده مکانیس احت الی مولکولی تا یر لصاره آبی ریشه آویشن باغی بر بیو یم

اندیدا آلبیکن

بوده است.

وا ا

میدی :بیو یم  ،ن نالیا ،

دریا ت م اله :آ ر ماه 49

 ،اندیدا آلبیکن .
هذیر

برای اپ :ب ن ماه 49

م مه
م

م ر می ردد .از م ترین وی ی ای اب تو ه دانددیددا
ر همی مور

یکی از ار

اندیدا آلبیدکدند

)

ای بی اری ای ر ت مبی است ه د یدی از

میکرو مور بی ی بد انسا می باشد  3و ) .لفوندت دای
ار ی ر ت م
مشکال

در ا رادی با

سدیدسدتد

بسیاری را ای اد می ن ایند  .)7لوام

اندیدا آلبیکان

شناسایی شده ه مو

اید دندی

بسدیداری در

ای اد بی اری ایی این

*) آدرس برای مکاتبه :یاسوج ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج ،دانشکدده لدمدوا هدایده ،دروه
میکروب شناسی .تمفن03977737470 :

هست الکترونیکfalizadeh@iauyasooj.ac.ir :

آلبیکن

توانایی تبدی اشکا م

ری به ریسه ح ی ی ،ریسده

ا ب و تولید بیو یم می باشد .) -9
شرو تشکی بیو یم با سبند ی م
وت ی ا

ه شکی

تولید لوله زایا و ستر
شک

ر به س و بیولو یکدی

راه است .سبند ی من ر به است درار،
شبکه ای ریسده ای د دراه بدا

یری ماده زمینه ای می ردد .هروت ین دیواره ریسه ای
) از

مه هروت ین ای مو ر در سبند ی و تن دید

دنیای میکروب ا ،سا ن  ،ش اره او ب ار  .3741سن ش ی نسبی بیا

بیو یم است ه تدوسد

اختصا ی ریسه

تدولدیدد مدی دردد

در م ار بیو یم

مورد استفاده رار ر ت .با تو ه به تولید منی مدا دواره ای

 1 ،7و ) .لفونت ای ناشی از بیو یم ار ی ،بده لدندوا
یک مشک بالینی م

اندیدا آلبیکان  .لمیر ا خداوندی و

کارا

شک

شناخته شده است .یکی از ا می تریدن

شت سابوراد د ستدروز آ دار

را رنگ بر روی محی
e roi

حاوی مرامفندیدکد

ifco a ora ories

).

 ، ichi aمشا ده میکروسک ی م

ر ،تولدیدد لدولده زایدا،

د میکروبی تر یبا

بیولدو یدک دیدا دی

یدرولی اوره و شت بر روی محی

شت دددروا آ ددددار

بدو مشا ده م اومت دارویی و لوار

انبی ،امروزه مدورد

دالی این مو و  ،شکست در درما لفونت می بداشدد
نین خوا

تو ه رار ر ته و دارای ا یت می باشد .م ال ا
است ه یا ا دارویی مو

نشا داده

م ار میکدروار داندیدسد

ra ce

دددداندددددیدددددددددددا

a y

a ar

o

)

دایه ا شدنداسدایدی و در سدابدوراد د سدتدروز مدایدع
ichi a

دا

می ردند .)3-4

e roi

مرامفنیک

ifco a ora ories

حدداوی

خیره شدند .)3

استفاده از رآورده ای بی ی و یا ی می تواندد رویدکدردی

ب) ت یه لصاره ای یا ی :ن ونه ای برگ ،سا ده و ریشده

دور

بد دار از

ت م ابمه با م اومت آنتدی بدیدوتدیدکدی بداشدد .بده
ند ددنددا

سددنددتددی ددیددا ددا

.

) ،هددوندده

) و آویشن باغی
دلی ارز

یا ا ن نا  ،هونه و آویشدن بداغدی در صد

روشگاه ای یاسوج ت یه شدند و توس شر ت دارویدی زرد

) بده

بند یاسوج تایید لم ی ردیدند .م اب رو

غذایی و دارویی حا ا یت می باشند .م ال دا

بسیاری خوا

خداوندی

د میکروبی ن نا  ،هونه و آویشن بداغدی را
نین تا دیدر

دد دار دی

نشا داده است  ،3و .)30

ن نا  ،هونه و آویشن باغی لمیه اندیدا آلبیکن

شده

مش

لصاره یری ان اا شد .ه

ور تا رسید به را ابت خشک شدند.

اندیدا آلبیکن

نتایج بسیاری از تح ی ا
و ا ش بیا

بوده است .تا یر دد مدیدکدروبدی

آلیسین تر ی

مشت از سیر)  ،)7لصاره موسیر  )39و ه تید

ه
ا

 )31مانند دارو ای رایج د ار ی مو ونازو

اندیدا آلبیکن

و

مو

م ار تشکی بیو یم

خشک شدده

م مو و در دمای  70در ه سمیسیوس به مدد
انکوبه ردید .ه

 3سدالدت

از سو سیمه رد  ،لصاره ا از اغذ ا ی

وات ن ش اره  9لبور داده شدند .بدرای اسدتدرید
لصاره ا از میمی هور یمتر با سای

بوده است.

از این م ال ه سن ش نسبی بیا

اندیدا آلبیکن

تحدت تدید دار بدا

در م ار بیو یم

ج) آزمو

 0میکرومتدر اسدتدفداده

م

را

-

م اب دستورال د اسدتدانددارد
-

ها

بدرای

با اند ی ت یدیدر اند داا هدذیدر دت.

به ور خال ه از دایه ای اندیدا آلدبدیدکداند

و سدویده

استاندارد برای ا ینا از از لگاریت ی رشدد دو بدار شدت

ا:

م دد ت یه شد و سوس انسیدو

ار دایه بالینی از ا دراد د دار

سیست ای نی بد شام ا راد مبتال به سدر دا

مک ارلند

خدو ،

تومور م ی ،ایدز و دیابت و سویده اسدتدانددارد دانددیددا
آلبیکان

ند دود

ای حساسیت سن ی د ار ی :آزمو غربالگدری

دیسک دیفیو

مو رترین لصاره خانواده ن نالیا بود.

ال ) میکروار انیس

یک

ردید.
اختصا دی ریسده

مواد و رو

ه و در

را از ن ونه ای یا ی با  1میمی لیتر آب م در و اتداندو

و

ا ش بیا
د

از شستشوی انداا ای م دتدمد

یا ا هودر و از الک ش اره  0لبور داده شدند .به ترتی
بیانگر م ار بیو یم

آمفوتریسین

و

 )39با اند ی تد دیدیدر،

یا ا با آب م ر استری  ،انداا ای یا ا

است .)33-37

-

hoda a di

کارا

ان اا شده توس

به لنوا منب ی برای نتر

l

بده ددور

مد داد

ندید

 3-1 30در سرا ید یدولدو ی تد دیده

ردید .برای دست یابی به سوس انسیو با دور

م اد ندید

مک ارلند ،ت داد  1منی به ر ت ریبی یک میدمدی مدتدر بده

یدفدت
23

دنیای میکروب ا ،سا ن  ،ش اره او ب ار  .3741سن ش ی نسبی بیا

 1میمی لیتر سرا ی یولو ی  0 1استدرید
 31انیه ورتک

و موج  170نانومتر ترا

در دمای ی
) در

ا را در حدود 3-1 30

سوس انسیو م
شت

ری به ور

ای م تم

ح
استری

نی بر روی محدید

لنوا

لنوا

منفی استفاده شد .همیت ا به مد

رشد در ا را

بده
نتر

سمو م

دور

از رو
م

ر ا

-

بدا ا دا ده 300

ارا

بر اساس نتی ه
،

 ،نص

از ر ت ای مد داد
استفداده

و دو برابر

 40د ی ه در رم انه بدو شدیدک

در دمای  71در ه سمیسیوس رار ر تند .س

بدرای

در

 9سالت در

با اند ی ت ییر استفاده ردید .برای ان داا

رم انه شیکردار در دمای  71در ه سمیسدیدوس ندگد دداری

 4دا دکدی اسدتدفداده شدد.

دانددیددا

آزمایش از میکروهمیت ای

م دار  300میکرولیتر از در لصداره در مدحدید
-

شدد.

در مدیدکدروهدمدیدت

-

شت

شد .میکروهمیت ا به مد

لصاره دا

میکرودایموشن براث م اب دستورال

د ار ی ه از  10و 0

 7تکرار  7تایی ان اا ر ت  7و .)39

ر در محی

ر ت ای م تم

تکرار ای و  7تایی ان اا ر ت .)7
برای ت یین

ر بده

میکرولیتر لصاره آبی ریشه آویشن باغی یا دمدو دوندازو
یک

ترین ر ت م ان ت نند ی

ذب نوری ا ک دا

 4ا کی  300میکرولیتر سوس انسیو میکروبی حداوی 30

ر اله لددا

دیسک ا بت ردید .آزمایش ا به

ردید و تدوسد

د) تشکی بیو یم  :برای تشکی بیو یمد

 9سالت در دمدای 73

در ه سمیسیوس رم انه ذاری شدند .س

ترین ر ت ر تر ی

آزمایش ا به ور

م ال ه از دیسک ای حاوی  1میدمدی درا مدیدمدی لدیدتدر
نتر م بت و دیسک ای خالی استری به لنوا

ر ا ک به خوبی م مو

االید ا

در د رشد در م ایسه با نتر م ان ت ن اید ،ت درید

دیسک ا به ا مه  1-7سانتی متر رار داده شدند .در ایدن
مدو دوندازو

شت ا ا ه شد .ه

اندازه یری شد .ن ه هایانی برای تا یر لصاره ا بر م

یا ا آغشته ردیدند و بد دد از خشدک شدد

. ouis

شت به 300

از رم انه ذاری ابتددا

ریدر در و موج  70نانومتر می ا

 10 ، 0و  300میکرولیتر) از لصاره دای

a- ldrich

میکرولیتر سوس انسیو میکروب ا وده شد.

نین برای ت یه

محتویا

دیسک ای خدالدی بده

i

به من ور ت یه نتر م بت  300میکرولیتر محی

شت به 300

میکرولیتر محی

در همیت ای  4سانتی تری شت داده شد و بده
 31د ی ه خشک ردید .س

 9سدالدت در دمدای  71در ده

نتر منفی نی  300میکرولیتر لصاره در محی

ردید 300 .مدیدکدرولدیدتدر از
شت

ا  ،به مد

از سالت نگد دداری

سمیسیوس رم انه ذاری شدند.

ری در میمی لیتر به من ور دست یابی بده ددور

م اد  0 1مک ارلند تن ی

مد

ا دا ده شدد و
-

سمو

در م ار بیو یم

سوس اسیو میکروبی و لصاره ا ه

و یک بار شستشو داده شدند.

با استفاده از اس کترو تومتدر
سمو م

اختصا ی ریسه

اندیدا آلبیکان  .لمیر ا خداوندی و

کارا

حاوی ا  -موتامین

a

شدند .س

آلبیکان

شدت

تا یر لوام
با رو

د ار ی بر بیدو دیدمد

سن ش ریستدا

ویدولدت و مشدا ددا

میکروسکوهی مورد ارزیابی رار ر ت .)7

 ) iبه  300میکرولیتدر

سوس انسیو میکروبی در ا ک میکروهمیت ا دا ده و بده

ه) سن ش ریستا ویولت :ه

خوبی م مو شد .الزا به ر است ه م اب دستورالد د د

آلبیکان

از تشکی بیو یمد

دانددیددا

ما با تا یر لصاره و مو ونازو  ،ا دک دای

سوس انسیو ت یه شده م اد  0 1مک ارلند در ابدتددا

میکروهمیت با سرا ی یولو ی شدسدتدشدو داده شدد و 300

ردید .در مرحمه ب دد

از

به می ا  3:300با سرا ی یولو ی ر ی
به می ا  3: 0در محی

شت استری

در ن ایت سوس انسیو حا

-

میکرولیتر متانو  44در د به ر ا ک ا ا ه ردید .ه

 31د ی ه تد دبدیدت شدد  ،رومداندد دور رید دتده شدد.

ر ی شد.

دارای  0 1- 1 307سدمدو

م

ر در میمی لیتر محاسبه ردید .برای اینکده

و

یت یکسا هیدا ن ایند ،مدیدکدروهدمدیدت دای حداوی

ا ک ای میکروهمیت در م اور
س

دا دک دا

اولیه
24

دوا خشدک دردیدد.

 300میکرولیتر ریستا ویولت به می ا
a

 ) iبه ر ا ک ا ا ه و به مد

 3:10اسدتدو
 0د دید ده در

دنیای میکروب ا ،سا ن  ،ش اره او ب ار  .3741سن ش ی نسبی بیا

دمای اتا نگه داری شد .ه

اختصا ی ریسه

از رم انه ذاری با آب م در
a

شستشو و  310میکرولیتر اسید اسدتدیدک 77

 ) iبده

استفاده از دستگاه خوانش االی ا در و موج  70نداندومدتدر
می ا
از محی

اندازه یری شد .برای نتر م بدت

تشکی بیو یم

 :هد

اندیدا آلبیکان

ه در

از

استری

ردید .روماند برای ان اا است راج

مورد استفاده درار

تران

ز) است راج

 30د ی ه سانتریفیو

شستشو داده شدد .اسدتد دراج
easy

i i

er a y

م د ددصددو
ia e

ilde

سازنده با اند ی ت ییرا

سددمددو

ان اا ر ت .یفیت و

است راج شده با استفاده از رو

ia e

ری تاز م کوس ،برای ا ینا از ایندکده مدحدصدوال

orea

نومی نباشد ،ت دیده

 ،از تی ار بدا آند ید

ase se

استفاده شد .با استفاده از آن ی تراند

دیدت

وا نش

در دستگاه ترموسایکمر

 1در ه سمیسیوس به مد

ase free

در ه سمیسیوس به مد

درید دتداز

آزمو

ان ازه محصول

ACT

F: ACCGAAGCTCCAATGAATCCAAAATCC
R: GTTTGGTCAATACCAGCAGCTTCCAAA

 91انیه ،ستر

ا به ور

(جفت باز)

در دمدای

3

ن دایدی

 3د ی ده اند داا شدد.

تکرار  7تایی ان اا ر ت  7و .)39
محصو وا نش زن یره ای

همی مراز توس الکترو ورز

آ ارز  3 1در د بررسی شدد.

برای ای اد شرای یکسا در

ه تکرار ا ،الزا اسدت بدرای

یکنواخت بود
آ اروز ،با ر،

ابتدا الیبراسیو
ت

بروماید مورد استفاده و
25

در دمدای

 91انیه و در ن ایت ستر

) سن ش بیا نسبی

همی مراز .)7

516

er a y

 70انیه ،اتصا

در دمای  3در ه سمیسیوس به مد

ج ول :5هرای ر ای اولیگونو م وتید استفاده شده برای وا نش زن یره ای

HWP1

ech o

بدا

رخه شام واسرشت شد در

دمای  49در ه سمیسیوس به مد

در ندو

F: GGTAGACGGTCAAGGTGAAACA
R: AGGTGGATTGTCGCAAGGTT

آب دیدوندید ه

شرای دمایی  1د ی ه واسرشت شد ابتددایدی در دمدای 49

یت
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s

 aهمی مدراز،

 cو مد ددار مدنداسد

در ه سمیسیوس و در ادامه

ژن

d

سینا  ،ایرا ) ان اا شد.

شدر دت

(' )3'→5توالی پرایمر

 3 ،میکرولیدتدر

 0 1 ، io eerمیکرولیتر آن ی

 3میکرولدیدتدر

اس کترو تومتری و

آ اروز سن ش ردید .برای از بین برد احتد دا
آلود ی

ع

ددای م د د ددری

م اب دستورال د

آند ید

 30میمی موالر) 0 1 ،میکرولیتر از در یدک از هدراید در دا

ردید و همت با سرا ی یولو ی سه بدار
د تدوسد

در

ردید .ر وا نش زن یره ای همی مراز در ح د ند دایدی 1

 7000 rبده مدد

در دور

خانه

دو .)3

میکرولیتر شام  1میکرولیتر با ر

سوس انسیو م

آوری شده از مرحمه دبد

ا تین به لنوا

وا نش زن یره ای همی مراز ناشی از

میکروسکوپ نوری مشا ده شد .)7

و سنت

 )7از

لالوه بر این ،برای ر ن ونه نتر منفی داخمی بددو

ر ته شد .الم بر روی الا رار ر ت و بدا اسدتدفداده از
ری

 cسدندتد

رد ر ت متدفداو

و است راج استفاده شد

ا کی

رار داده شده ،استدفداده

کارا

دار و نتر داخمی برای نرما

ان اا شدده در

مرحمه تشکی بیو یم  ،به ای میکروهمیت در همیت
همیت اور اسمی

با استفاده از هرای ر دراحدی شدده تدوسد

شده ،تک یر ردید .لالوه بر این ،از

ما با تا یر لصداره آبدی

ریشه آویشن باغی و مو ونازو م اب رو

ردید .آزمایش دا بده

تکرار  7تایی ان اا ر ت  7و .)39

خداوندی  ) hoda a diو

اندیدا آلبیکاند

اندیدا آلبیکان

م اب دستورال

یت

 0 1میکدرو درا از
 cسنت

د ،

) وا نش زن یره ای همی مراز م کوس نی ه ی:

تکرار  7تایی ان اا ر ت .)7

و) ارزیابی ا ر لصاره بر بیو یم

c

er e as

ور

شت و سوس انسیو میکروبی استفاده شد .آزمایدش

ا به ور

در م ار بیو یم

م کوس و هرای ر ای گ امر تصاد ی مو ود در یت سدندتد

ا ک ا ا ا ه ردید .به من ور بررسی نتایدج ند دونده بدا
ذب نوری حا

اندیدا آلبیکان  .لمیر ا خداوندی و

کارا

،

امت

ور

یدرد .ر دت

 ،مد ددار اتدیددیدوا

نین دمای محی بسیار م

اسدت.

اختصا ی ریسه

دنیای میکروب ا ،سا ن  ،ش اره او ب ار  .3741سن ش ی نسبی بیا

آ دداروز بددا اسددتددفدداده از تصددویددرسدداز
 ) io- adبا شدراید

لدکد

مشا ده ردید .می ا بیا
ersio

.

اساس ح

alysis

io- ad

ر رن

می ا بیا

شده می ا بیا

د

نتر  ،می ا بیا
از محاسبا

بدددر

0 01

از نرما ن ود داده ا با اسدتدفداده از
یک ر ه تد د یده و تدحدمدید

به لنوا س

شدد.

م نی داری در ن ر ر ته شد.

می ا بیا
در ند دونده

ر رن

بده لدندوا

سن ش نشا داد ه دارای هتانسی بیشتر د ار ی در ح د

ا د ایدش

 300میکرولیتر می باشند.

ویترین اله م ان ت از رشد لمیه دایه ای اندیدا آلبیکند

در

مربو لصاره آبی ریشه آویشن باغی در م ایسه با لصاره دای

تکرار  7تایی ان داا

از م ال ه با استفاده نس ه فد د
اله م ان ت از رشد میمی متر) حا

دیگر بود

ندرا

کان ی ا آلبیکنس

نعناع
عصاره اتانولی

عصاره آبی
پونه
عصاره اتانولی

عصاره آبی
آویشن باغی
عصاره اتانولی
فلوکونازول

) .نتایج حا

دو

از تست غربالگری دیسک دیفیو

ن نا  ،هونه و آویشن باغی لمیه اندیدا آلبیکن
عصاره های مورد آزمایش/ج ایه ها

ار ی مو در بدوده اسدت.

الیت د اندیدیایی اله م ان ت از رشد) لصار ای مورد

در ند در در دتده شددندد .)39

امال تصاد ی و آزمایش ا به ور

اندیدا آلبیکن

استاندارد

ایی ه ت ییر در بیا به مدید ا

عصاره آبی

مدربدو

م ایسه با داروی د ار ی بر روی دایه ای بالینی و سویده

می ا بیا

آماری

از تست غربالگری دیسک دیفیدو

بده

ا تین) در ن ونه ای تید دار

ی) ر م ال ه و آنالی آماری :این م ال ه به ور

ج ول  :6می ا

نتایج حا

ا محاسبه ردید.

و ا ش بیا

ر ت .نتایج حا

یافته ها
لصاره ای یا ی ن نا  ،هونه و آویشن باغی نشا داد ده در

و یا  0 1داشته اند به تدرتدید
بیا

ارز

اندازه یری شدده از ر دت مدار در

استفاده شد و با استفاده از رمو ت ییر در بیا

ه

ua i y

آزمو آنالی واریان

c.

مورد ت یه و

باند ای ای اد شده ارزیدابدی دردیدد .بدرای

استاندارد ن ود ح
د

hica o

رار ر ت .ه

تحمی

بدرداری یدکدسدا
e -

در م ار بیو یم

ا ار آماری

دا

با استفاده از نرا ا ار

اندیدا آلبیکان  .لمیر ا خداوندی و

کارا

نشا داد ه اختال

دابد

لصاره ای آبی و اتانولی انداا ای برگ ،سا ه و ریشه

در ح

 300میکرولیتر.

ج ایه 5

ج ایه 6

ج ایه 9

ج ایه 4

برگ

±0 00

±0 00

±0 00

±0 00

±0 00

سا ه

±0 00

±0 00

±0 00

±0 00

±0 00

ریشه

±0 00

0±0 1

31±3 0

±0 00

±0 00

برگ

±0 00

±0 00

±0 00

±0 03

±0 00

سا ه

3±3 93

±0 00

3±3 93

3 1± 3

±0 00

ATCC 10231

ریشه

±0 00

±0 00

03±0 01

±0 00

31±0 3

برگ

±0 00

±0 00

±0 00

±0 00

±0 00

سا ه

3 33±0 33

±0 00

1±0 71

31±3 0

±0 00

ریشه

±0 00

±0 00

±0 00

±0 00

70± 0 9

برگ

±0 00

±0 00

1±0 03

±0 00

±0 00

سا ه

±0 00

±0 00

1 ±0 71

±0 00

±0 00

ریشه

±0 00

±0 00

±0 00

±0 00

31±0 3

برگ

±0 00

±0 00

±0 00

3 1±0 77

±0 00

سا ه

±0 00

±0 00

±0 00

±0 00

±0 00

ریشه

7±0 39

±0 00

±0 00

±0 00

±0 00

برگ

±0 00

±0 00

±0 00

±0 00

±0 00

سا ه

±0 00

±0 00

±0 00

34±0 94

31±0 3

ریشه

30±0 4

3±3 93

±0 94

34±0 94

34±0 94

77 30±0 03

77 33±0 3

77 03±0 0

77 33±0 30
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اندیدا آلبیکان
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-
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-
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-
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-

-

-

-
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-

-

-

-
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-
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-
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-
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-

-

0 7
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-

-
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-
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-
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-
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-

-
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-
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-
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0 3

-

-

-

-

0 033
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03 7

03 3

00 1

00
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00 3

00 7
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عصاره آبی ریشه نعناع

8

عصاره اتانولی ساقه نعناع
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عصاره اتانولی ریشه نعناع

8

عصاره آبی برگ پونه

8

عصاره آبی ساقه پونه
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عصاره آبی ریشه پونه

8

عصاره اتانولی برگ پونه

8

عصاره اتانولی ساقه پونه

8

عصاره آبی برگ آویشن باغی

8

عصاره آبی ریشه آویشن باغی

8

عصاره اتانولی ساقه آویشن باغی

8

عصاره اتانولی ریشه آویشن باغی

0 31

8

فلوکونازول

دایه 3

-

8

عصاره اتانولی برگ آویشن باغی

ای مورد استفاده آب و اتداندو ) در

م ان ت از رشد اندیدا آلبیکن
نتایج حا

اختصا ی ریسه

نسبی لصاره ای آبی و اتانولی انداا ای برگ ،سا ه و ریشه ن نا  ،هونه و آویشن باغی لمیه اندیدا آلبیکن .

ج ول  :9می ا

مالح ه ای بین حال
از سن ش

دایه ای اندیدا آلبیکن

لالوه بر این نتایج حا

و ود نداشته است.

مالح ه ت داد سمو

لصاره ای مورد م ال ه لدمدیده

م

در دو  7نشا داده شده است.

لصاره آبی آویشن باغی با

ترین می ا

اله م ان ت از رشد 7±0 39
تشکی بیو یم

برابر با  0 74و

سمو

ت داد سمو

ای تشکی د نده بیو دیدمد

ای م

نتایج حا

ویولت نشا د نده تا یر اب مدالحد ده  ) 0 001دا دش
بدود

میکروسک ی ا ش اب

ری و ا ش تبدی سمو

دای
ده
ا را به

بدو تی ار ت ییری مشدا دده

نشد و بیو یم رشد رده متشک از ندیدن الیده شدرده از

سن دش دریسدتدا
ددو

1

ری به ریسه در ن ونه ای تحت تی دار بدا لصداره آبدی

دنبا داشت .اما در ن ونه نتر

از تا یر لصاره آبی آویشن باغی و مو ونازو بدر

اندیدا آلبیکن

ای م

-

ا ایش ر ت لصاره و مو ونازو  ،ا ش ت داد سمو

میمی متر می باشد.
به رو

از مشا دا

-

آویشن باغی و مو ونازو را نشا داد .به ایدن تدرتدید

نتایج نشا داد ه ب ترین تا یر د اندیدیایی مشا ده شده در

نتایج حا

در م ار بیو یم

اندیدا آلبیکان  .لمیر ا خداوندی و

کارا

ری و ریسه بود شک . 3
از آنالی محصوال

م کوس بیانگر ت ییرا

اندیدا آلبیکن

.)9
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وا نش زن یره ای همدی مدراز

م نی داری 0 001

در بدیدا

تحت تی ار با لصداره آبدی آویشدن

دنیای میکروب ا ،سا ن  ،ش اره او ب ار  .3741سن ش ی نسبی بیا

ج ول  :4نتایج حا

اختصا ی ریسه

از تا یر لصاره ی آبی ریشه ی آویشن باغی و

اندیدا آلبیکن

مو ونازو بر تشکی بیو یم

ویولت در ر ت ای م تم

با رو

سن ش ریستا
.

بر اساس

میانگین و انحراف معیار جذب در طول موج  630نانومتر

غلضت عوامل

عصاره آبی

ض قارچی

فلوکونازول

ریشه آویشن باغی

(میکروگرم در میلی لیتر)

(میلی گرم در میلی لیتر)
یک چهارم MIC

0/19±1/28

0/014±0/24

نصف MIC

0/08±0/81

0/007±0/22

MIC

0/04±0/43

0/007±0/20

دو برابرMIC

0/04±0/32

0/005±0/17

نمونه ب ون تیمار

0/02±2/20

0/006±2/20

باغی بود .می ا بیا
ای م اد یک
برابر

دارا

،

و دو

بیا

،

بدده تددرتددی د

در بیو یم

اندیدا آلبیکن

لصاره آبی ریشه آویشن باغی ه

سدالدت.

از 9

نسبت بده ند دونده
،

لصاره آبی آویشن بداغدی

شکل  :9نتایج حا

،0 79 ±0 00 ،0 7±0 007 ،0 9±0 03

از بیا

تی ار با ر ت ای م تم

 0 77±0 00بودند.

I

rea ed co rol

بر روی
co rol

 :نتر داخمی وا نش زن یره ای همی مراز م کوس،

 .ال ) ن ونه بدو تی ار ،ب) یک

ارا

ج) نص
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ه) دو برابر

تحت

لصاره آبی ریشه آویشن باغی ب د از  9سالت

آ اروز.

شکل :5مشا ده میکروسکوهی تا یر لصاره آبی ریشه ی آویشن باغی و مو ونازو بر روی بیو یم
د)

اندیدا آلبیکن

در بیو یم

 :ن ونه بدو تی ار

 :co rolنتر وا نش زن یره ای همی مراز : ،مار

اساس

تحت تی ار

ای و  7نشا

نتر بدو تی ار برای ر ت ای م اد یک د دارا
و دو برابر

با ر ت ای م تم

اندیدا آلبیکدند
 ،نصد

I

شکل  :6م دار نسبی بیا

در ر دت

لصاره آبی آویشن باغی در شک

داده شده است .ت ییرا
نص

در م ار بیو یم

اندیدا آلبیکان  .لمیر ا خداوندی و

کارا

اندیدا آلبیکن
 .ب ر ن ایی

نتر م بت)،

ر.

در ر ت ای م تم
،

µ

. ar

بر

دنیای میکروب ا ،سا ن  ،ش اره او ب ار  .3741سن ش ی نسبی بیا

اختصا ی ریسه

بح

در م ار بیو یم

داد ه لصاره آبی ریشه آویشن باغی و مو ونازو تا یر بال دوه
ر اندیدا دارای لوام بی اری زایی زیادی مانند انتد دا

م

اندیدا آلبیکان  .لمیر ا خداوندی و

کارا

ای م

از سمو

سمو می با است .هروت ین

برای تن ی رشد و ن و است.

اندیدا آلبیکن

بیو یم ه

می ا

تدوسد

است ه ن ش

در در
در م

بی اری ایی م

سبند ی سمو م
زمینه با تبدی

ر به س

را م

و .)7

مورد

اندیدا شام ما یت شی یایی سد د

بیو یم و

داشت .لالوه بر این نتایج حا

 .)3از سوی دیدگدر،

م ال ه ان اا شدده تدوسد
)

مو

از م ال ه حا ر بدا ندتدایدج
 ) haو د دکدارا

زاندگ

خوانی داشت.

دود انو یک اسید را در م ار بیو یم
از رو

یا ا ن نا  ،هونه و آویشن باغدی لدمدیده
را نشا می د د ه با م ال ا

بیا

بمی در ایدن

خوانی دارد  37 ،3و  .)34نتایج ما نشدا

اندیدا آلبیکان

را دارد.
ari

داد ده

و تدراند

اندیدا آلبیکان

با استفاده

ای ذب نوری ،سن ش ای میکروسکوهی و می ا
اختصا ی ریسه

ای ومر ای سی
مو

اند داا شدده

و

مورد ارزیابدی درار

و تران

-دود انو یک اسید بده تدرتدید

م ار  40و  0در د بیو یم

است.

) ا ر د اندیدیایی یاه آویشن مدورد

نین نتایج ارزیابی بیا

اندیدا آلبیدکداند

شدده

نشا د نده ا ش بدیدا

ای مورد م ال ه بوده است.

ارزیابی رار ر ت.

م ال ا

نتایج به دست آمده نشا داد ه آویشن تا یر بدالد دوه ای در

م ان ت از رشد اندیدا آلبیکان

-

ر ته است .یا ته ا نشا داد ه  700میکرولیتر از ر داا از

لصاره آبی ریشه آویشن باغی بیشترین تا یر د ار ی لمیده
نین در م ال ا

ت رید

را به دنبدا

در م ال ه یاد شده تا یر ای ومر دای سدید

از هد و دش حدا در ،تدا دیدر لصداره دای

توس ا بری

-

نین ا ش م نی دار بیا

و .)7

اندیدا آلبیکن

ارا و شش ب د از تی ار با ه تیدد

مه لوامد

ار است ه م کن است مند در بده مد داومدت دارویدی

انداا ای م تم

با ارزیابی

را مورد سن دش درار دادندد .شدت

بیو یم را در روز ای دوا،

مان ی بی ی در م اب درما با برخی از دارو ای د

نتایج حا

اندیدا آلبیکان

ا ش یا ته است .لالوه بر این ه تید

ت اس و متوس ا ایش ند می باشد

ردد

کارا

اندیدا تحت شرای تولید بیو یم  ،آشکار ن ود ده تشدکدید

یری مداده

ماده زمینه و سه ب دی شد تشکی می شود .از

بیو یم

در ر دت دای

 ،)31تا یر د میکروبی ه تدیدد

را در م ار تشکی بیو یم

می ا بیا

ر به را ریسه ای و از بمو  ،ا ایدش

مو ر در تشکی بیو یم

بر اساس

-

 ،از میانی ،شک

یت هرا ندده بده

تا یر اب مالح ه ای داشته است.

تبرگ  ) he er eو

اندیدا از سه مرحمه داز اولدیده،

و تشکی بیو یم

ای مرده در

از تید دار

در د ا ایش یا ت .این م ال ه نشا داده ه لصاره

م تم

اندیدا ن ش م دی

دای

از  3سالت درار در دتدن مددواا در بدرابدر

آبی ریشه آویشن باغی در ا ش بیا

م ی در بی اری ایی اندیدا دارد  .)33لالوه بر این م ال ا
ر دارد

ای بیو یم

با مو ونازو  ،نسبت سمو

نین ن ش م ی در رشدد

نشا داده ه توانایی تولید بیو یم توس

اندیدا هرداختند .نتایدج

مو ونازو را نشا داد .لالوه بر این  9سالت ه

اتصا د ندهای م

ل دتا متکی بر هروت ین

)و

 ) 3بده ارزیدابدی تدا دیدر

مح ین یاد شده ،شته شد حدود  10در د از سمو

دانددیددا بدر

ریسه و تشکی بیو یم ایفا می ن اید .تشکی بیو یم

کارا

مو ونازو بر روی سمو

دارندد .) -9

اا او در ای اد لفونت اندیدیازی  ،اتصدا

uluri

آهالوری

ای یدرولدیدتدیدک بده دور لد دده

هروت یناز ا ،سفولی از ا و تشکی بیدو دیدمد
س

ای در م ان ت از تولید بیو یم

ری به ریسه ،سبند ی ،ت ییر ندوتدید دی،

توانایی ترش آن ی

اندیدا آلبیکان

داشته اسدت.

در شرای

نشا داده است ه

تولید ننده

ابتدای تشکی بیو یم بیا می شود سمو

آزمدایشدگدا دی

داشته است . ) 0نتایج به دست آمده در م ال ه حا ر نشدا

شک م

29

ر) و م وال از شک

یری بیو یم

در مراحد
ای سبدندده بده
ا توس س دو

دنیای میکروب ا ،سا ن  ،ش اره او ب ار  .3741سن ش ی نسبی بیا

اختصا ی ریسه

ند دش

ا ش آبگری ی س

سمولی و م ار تشکی ریسه شده اسدت.

بدا اید داد

بیا

ای مرتب با ریسه در

لوله زایا هدیدار شده است .بنابراین هروت دیدن
یری بیو یم دارد ه این هتانسی

م ی در شک

م ال ه ت ییرا
سمو

وا نش ای ی یکی این هروت ین با ا تور ای دیگری مداندندد
در مراح ابتدایی شک

و

 ) hoda a diو
روی

 )7ا ر ماده خال

مداخمه ننده در تشکی بیو یم

خدداونددی
آلیسدیدن بدر

م ال ه مولکولی حا ر نشا داد ه لصاره آبی ریشده آویشدن

اندیدا آلبیدکداند ،

مد د در

باغی تا یر اب مالح ه ای در ا ش بیا

بی اری زای اندیدا آلبیکان

اندیدا و ا ش بدیدا

یک

بوده است .در م ال ه ای مشابه تا یر لصاره دگد اندی

اندیدا آلبیکان

موسیر بر بیو یم
الی  ) iو
تر ی

ا ش اب مالح ه بدیدا

لنوا یک د

 ) 7تا یر د بیو یم

تروستیمبن مشت شده از منابع م تم

یا ی با دد

یا تن مکانیس احت الی و با استفاده رو
انونی انفو ا

،

،

،

نین با ان اا آزمایش ای تک یمی بر روی

لمیه اندیدا آلبیکان

مو دره

و م ال ه در بد حیوا آزمدایشدگدا دی

می تواند ایگ ین دارو ای شی یایی ردد.

میکروسکوهدی د

نین ت ییرا

و

دد دانددیددیدایدی

لصاره آبی ریشه آویشن باغی از بی شناسایی تر یبا

ای رنگ سدند دی

 ،اندازه یری توده بیو یم  ،مشا دا

ر می باشد .بنابراین می تدواندد بده

مو ر برای تا یر لوام

محسوب ردد.

اندیدا آلبیکاند

و الکترونی و

نتر

دارد .از آن ایی ده

ننده و مو ر بر ای اد هروت یدن دای ریسده و

تشکی بیو یم در این م

نشا داده شده است .)39
کارا

ای تی ار شده با تر ی

تروستیمبن را نشا داده است.

نتیجه گیری

مورد ارزیابی رار ر ت .نتایج نشا د نده تا یر آلیدسدیدن و

مو ونازو بر روی م ار بیو یم

نی ا ش بیا

یری بیو یم توس ده

می یابد  .)39در م ال ه اند داا شدده تدوسد
کارا

در م ار بیو یم

اندیدا آلبیکان  .لمیر ا خداوندی و

کارا

بیا

تشکر و ق ردانی

ای

مورد سن ش درار

نویسند ا این م اله از مس ولین محترا دانشگاه آزاد اسدالمدی

 3میدکدرو درا

و

دادند .نتایج حا

از م ال ه یاد شده تا یر

میمی لیتر از تر ی

تروستیمبن لمیه بیو یم را نشا داده اسدت.

واحد یاسوج به دلی

کاری

ی انه در ا رای این در

شر ت دارویی زرد بند یاسوج به دلی

لالوه بر این در ر ت  9میکرو را میمی لیتر تروستیمبن مو

در شناسایی و ت یه لصاره یا ی،

ک ای ارزش ندشا
ا امتنا را دارند.
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Abstract
Background & Objectives: The incidence of candidiasis has been increased in immune
compromised patients. Biofilm formation is counted as the main mechanisms of antibiotic
resistance in Candida albicans. The aim of this study was to investigate the effects extractions of
Lamiaceae family in quantification of HWP1 gene expression responsible for inhibition of biofilm
formation in C. albicans.
Materials & Methods: In this cross- sectional study, the antifungal effect of aqueous and ethanolic
extractions of leaf, stem and root of Mentha spicata, Mentha pulegium and Thymus vulgar,
commercially purchased from Yasooj, was analyzed against C. albicans using disc diffusion and
broth microdilution methods. The crystal violet colorimetric method, morphological response and
expression pattern of hypha-specific gene HWP1were carried out to investigate the biofilminhibitory properties of the best plant extract tested.
Results: The data indicated that aqueous root extracts of Thymus vulgaris exhibits high antifungal
activity against C. albicans. The aqueous extract of Thymus vulgaris root-treated cells exhibited
significant reduction in biofilm growth. In addition, morphological observation of extract of
Thymus vulgaris and fluconazole-treated cells confirmed decreases in fungal reproduction.
Finally, aqueous root extractions of Thymus vulgaris was shown to down-regulate the expression
of HWP1.
Conclusion: The results of this study showed the possible molecular mechanism of effects of
aqueous root extraction of Thymus vulgaris root in C. albicans on biofilm formation.
Keywords: Biofilm, Lamiaceae, HWP1 gene, Candida albicans.
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