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بررسی اثر ضد میکروبی عصاره قارچ گانودرمالوسیدوم ،بر روی کاندیدا
آلبیکنس جدا شده از نمونه ریوی
ساياز رستمی يژاد ،1هحمذ دخیلی* 2سیذعلی رضایی
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چکیده
ػفويت کايذیذیایی بز احز رػذ بیغ اس حذ گويههای کايذیذا ،به ویژه گويه آلبیکًض درافزاد يمؾ ایمى دطتگاه بزوس
هیکًذ .ایى ػفويت همکى اطت به درهاو هماوم ػود و گاهی يیش به ؿورت هزشهى درآیزذ .بزا افزشایغ روس افزشوو
هـزف گیاهاو دارو یی در درهاو عبی ،ایى ػاخه اس عب هکمل ،رایگاه و یژهای در درهاو بیمزاریهزا یزذا کززده
اطت .هذف اس ایى هغالؼه ،همایظه احز ػـاره لارچ گايودرهالوطیذوم بز رػذ لزارچ کايذیزذاآلبیکًض رذاػزذه اس
ػفويت ریوی ،در ػزایظ آسهایؼگاهی و همایظه آو با طوع اطتايذارد اطت
در ایى هغالؼه تززبی  ،لارچ گايودرهالوطیذوم اس بخغ لارچ ػًاطی دايؼگاه فزدوطی هؼزدذ تدیزه و طزسض
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خؼک و به روع تمغیز با بخار آب ػـاره گیزی ػذ .لغز هاله هداری و حذالل غلظت هدارکًًذه اس رػذ( ،)MIC
در روع دیظک دیفیوژو ،ػـاره گايودرهالوطیذوم ،با ایزاد هاله ػذم رػذ به لغز >= هیلی هتز در بزابز ایشوله
بالیًی کايذیذا آلبیکًض ،يظبت به هاله ػذم رػذ ?< هیلزی هتززی فلوکويزاسو در بزابزز همزیى ایشولزه ،ػملکززد
هًاطبتزی بزوس داد .عبك روع هیکزودایلوػى ،ػـاره گايودرهالوطیذوم بز ایشوله کايذیذا آلبیکًض تأحیز هًاطزبی
داػت وحذالل غلظت هدار کًًذگی در بزابز ایشوله بالیًی ?<;= :.هیلی گزم  /هیلی لیتز بود.
يتیزه و تحمیك یغ رو ،ایىکه ػـاره لارچ گايودرهالوطیذوم ،تأحیزات ضذ لارچی ػلیزه کايذیزذا آلبیکزايض را
يؼاو داد و هیتواو اس آو به ػًواو رایگشیى آيتی بیوتیک ،در درهاو ایى يوع ػفويت اطتفاده کزد.
واشگان کلیدی :عصاره گانودرمالوسیدوم ،کاندیدا آلبیکنس ،آثار ضد قارچی ،عفونت ریوی.
; .کارػًاطی ارػذ هیکزوبیولوژی ،دايؼکذه ػلوم ایه ،دايؼگاه آساد اطالهی واحذ لن ،لن ،ایزاو.
< * .اطتادیار گزوه هیکزوبیولوژی ،دايؼکذه ػلوم ایه ،دايؼگاه آساد اطالهی واحذ لن ،لن ،ایزاو
يویظًذه هظئو  :هحمذ دخیلی ،دايؼیار گزوه ػلوم آسهایؼگاهی ،دايؼکذه شػکی ،دايؼگاه آساد اطالهی واحذ لن ،لن ،ایزاو،
تلفى:C;<>?=<>?>:

dr_dakhili@yahoo.com

= .دايؼیار گزوه ػلوم آسهایؼگاهی ،دايؼکذه شػکی ،دايؼگاه آساد اطالهی واحذ لن ،لن ،ایزاو.
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ایشولههای بالیًی کايذیذا آلبیکًض هورد هغالؼه لزار گزفت.
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مقدمه
با گظتزع روسافشوو هماوهت دارویی در بیى هیکزوارگايیظنها و ورود ػوارف رايبی هـزفی آيتیبیوتیزک ،تدیزه
داروهای رذیذ اس هًابغ عبیؼی ،به خـوؽ لارچهای دارویی در درهاو بیماریها ،هورد توره هحمماو لزار گزفته
اطت( .)1هغالؼات هتؼذدی ،تأحیز ضذ هیکزوبی ػـاره لارچهای دارویی ،اس رمله لزارچ گايودرهزا را بزه احبزات
رطايذه اطت .ایى لارچ اس طا ها ی دور به ػًزواو لزارچ دارویزی ػزًاخته ػزذه و فالزذ ػزوارف طزمی و رزايبی
اطت( .)2با توره به گزایغ روسافشوو بؼز به درهاو ،توطظ هواد عبیؼی ،لارچها هیتوايًذ هًبؼزی هًاطزب بززای
تأهیى ایى يیاس باػًذ( .)3هؤحز و ارساو بودو و طدولت تدیه و هـزف لارچها اس هشایای آوها در تولیذ دارو به ػمار
هی رود (.)4یکی اس لارچهایی که به لحاػ دارا بودو خواؽ درهايی هتؼزذد بزه ػًزواو بدتززیى لزارچ دارویزی و
هؤحزتزیى لارچ دارویی يام گذاری ػذه اطت؛ لارچ  Ganoderma lucidumهیباػذ (5و .)6در کؼورهای ژا ى و
چیى با توره به تأحیز ایى لارچ بز طالهتی و افشایغ عو ػمز ،هؼالزه طزعايف و باسداريذگی اس بیماریهزا اس ایزى
لارچ اطتفاده هیػود .در هیمالیا ،اس ایى لارچ به هًظور هبارسه بزا بیماریهزای عزونيی هزذت اطزتفاده هیکًًزذ.
هًذیها به عور طًتی ایى لارچ را در چای به کار هیبزيذ تا اس بیماریهای هؼمو هختلف دور باػزًذ( 7و)8؛ بزه
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ایى هؼًا که آو را هیتواو بذوو هیچ گويه ػوارف رايبی ،به عور هذاوم اطتفاده کززد .ایزى دارو بززای یؼزگیزی و
همچًیى درهاو بیماریهای هختلف ،هايًذ هساتیت هزشهى ،يفزیزت ،فؼزار خزوو بزان ،بزويؼزیت و بیماریهزای

فصلناهه علمی ـ پژوهشی بیولوژی کاربردی

توهوريژیک اس سهاو باطتاو اطتفاده ػذه و یک هحزک فوقالؼاده ایمًی اطت که به ػزذت اس کزل بزذو هحافظزت
هیکًذ( 9و .)11ایى لارچ اخیزا در اهزیکای ػمالی و در بظیاری اس هًاعك دیگز ،در افزاد آلوده بزه ایزذس اطزتفاده
هیػود .یک گزوه یچیذه اس لی طاکاریذها اس ایى لارچها رذا ػذه اطت که گشارع ػذه طیظظتن ایمًی بزذو را
کًتز هیکًًذ .اس ایى لارچ ،گايودریک اطیذ رذا ػذه اطت که بزز خزوو تزأحیز ضزذ ايؼمزاد دارد و باػزج طزغ
کلظتزو اییىتز در خوو هیػود(.)15-12
هغالؼات هًتؼز ػذه ،تأحیز تؼذیل روی فؼار خوو ،طغ لیسیذ و طغ گلوکش خوو را يؼاو هیدهًزذ .هغالؼزه
در هورد هوع در هزکش ػلوم طالهتی تگشاص يؼاو هیدهذ که ودر یا ػـارههای اتز ایى لارچ ،تأحیز ضزذ آلزودگی
لابل همایظه با هیذروکورتیشو دارد (@;.);B-
اغلب یک لارچ يمیتوايذ همشهاو خاؿیت تحزیککًًذه ایمًی و خاؿیت ضذ آلودگی داػته باػذ؛ سیزا ایزى
يکته لابل توره اطت که هزواد ضزذ آلزودگی ،هؼمزون اس ػملکزدهزای ایمًزی رلزوگیزی هیکًًزذ و آو را افزشایغ
يمیدهًذ .در فؼالیت گايودرها ،ایى يکته لابل توره اطت که ایى لارچ تؼذیلکًًذه ایمًی اطت ،يه تحزیککًًذه آو
(.)91
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عبك هغالؼات ،ایى لارچ هیتوايذ طزعاو طًذروم خظتگی کزويیک ،دژيزه ػذو کبذ ،بزیيظمیهزای خزوو و
خیلی اس ياخوػیهای کلیه ايظاو را درهاو کًذ .چیًیهای بوهی در عب طًتی اػتماد داريذ که ایى لارچ به هزدها،
هخـوؿا در افزاد هظىتز لذرت رًظی هیدهزذ؛ ولزی هزیچ هظزتًذ شػزکی در ایزى سهیًزه ورزود يزذارد .آحزار
ضذهیکزوبی ایى لارچ تا حذودی هغالؼه ػذه؛ لذا آحار ضذ لارچی ػـاره آو کنتز هورد هغالؼه لزار گزفته اطزت
( .)<<-<:هذف اس ایى هغالؼه ،بزرطی احز ضذهیکزوبی ػـاره لارچ گايودرهالوطیذوم بز کايذیذا آلبیکًض رزذا
ػذه اس يمويه ریوی هیباػذ.
مواد و روشها :يمويههای بالیًی ر یه بز روی هحیظ طابزو دکظزتزوس آگزار حزاوی کلزاهفًیکزل کؼزت داده
ػذيذ .طسض به هًظور آسهایغ هظتمین ،اس کلًیهای حاؿل ،نم تدیه کزده و ض اس ريگآهیشی  ،اس لحاػ هخمزی
و یا هیظلیومبودو هورد بزرطی لزار گزفتًذ (سیًی و همکاراو .);=BB ،يمويهها طسض با تظزت لولزه سایزا ،بزرطزی
ایزاد کالهیذوکًیذی در هحیظ کزوو هیل آگار ،بزرطی ريگ کلًی در هحیظ کزوم آگارکايذیزذا ،بزرطزی ريزگ در
دهای ?> درره طايتی گزاد ،بزرطی رذب لًذهای تزهالوس و گشیلوس ،يمويههای کايذیذا آلبیکًض ػًاطزایی و بزز
روی هحیظ طابزو دکظتزوسآگار کؼت داده ػذيذ.
در ایى هغالؼه ،لارچ گايودرها لوطیذوم اس بخغ لزارچ ػًاطزی دايؼزگاه فزدوطزی هؼزدذ تدیزه ػزذ .زض اس
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خؼککزدو لارچ در طایه ،آو را به وطیله آطیاب بزلی به ودر تبذیل گزدیذ و بزای تدیه ػـاره هورد اطزتفاده والزغ
ػذ .بزای ػـارهگیزی ،اس روع تمغیز با بخار آب باک هک دطتگاه طوکظله اطتفاده ػذ .در ایى روع ;: ،گزم اس
دطتگاه طوکظله با طزػت تمغیز یک هیلی لیتز در دلیمه ػـارهگیزی و طسض ػـزاره بزه دطزت آهزذه در دطزتگاه
روتاری لزار داده ػذ تا حال اضافی آو حذف ػود .باسده ػـاره بزز اطزاص وسو خؼزک يمويزه هحاطزبه گزدیزذ.
ػـاره در دهای یخچا در ظزوف ػیؼه ای تیزه که با فویل آلوهیًیوهی وػیذه ػذه بود ،يگدذاری ػذ.
حال های آلی هختلفی به ػًواو ػواهل حل کًًذه به کار هیرويذ که اس آو رمله هیتواو به اطتوو ،اتايزل ،دی
هتیل طولفوکظایذ ( ) DMSOو هگشاو اػاره کزد .بدتزیى حال  ،حاللی اطت که ػـاره را بذوو داػتى آحزار ضزذ
هیکزوبی چؼنگیز در خود حل کًذ اس ایىرو ،اس هاده دی هتیل طولفوکظایذ ( )DMSOبه ػًزواو حزال اطزتفاده
ػذ و با ايزام دادو آسهایغهای هتًاوب ،بدتزیى هیشاو حاللیت بزای ػـاره لارچ به تزتیب سیز به دطت آهزذ;:::
هیکزو *  C::هیکزولیتز .DMSO
به هًظور ارزای هغالؼه حاضز ،اس طوع اطتايذارد کايذیذا آلبیکًض ) )candida albicans ATCC 10231که
اس طززاسهاو ژوهغهززای ػلمززی و ؿززًؼتی ایزززاو تدیززه ػززذه بززود؛ اطززتفاده گزدیززذ .طززسض بززز روی هحززیظ
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ايذام خؼک و ودر ػذه لارچ در یک ارچه لزار داده و  =::هیلی لیتز اتايل بالى ریخته و بزه هزذت = طزاػت در
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طابزودکظتزوسآگارکؼت داده ودر دهای  =:درره طايتی گزاد ،به هذت < روس ايکوبه ػذيذ.

تعیین خاصیت ضد قارچی  ،قارچ گانودرما لوسیدوم با استفاده از روش انتشار
دیسک ))Disk Diffusion
دیظکهای ضذ لارچی فلوکوياسو  ،اس ػزکتهای هایمذیا خزیذاری و دیظکها در یخچزا  ،در دهزای  4دررزه
طايتی گزاد و اییىتز يگدذاری ػذيذ .کايذیذا آلبیکًض را  48طاػت لبل اس ػزوع آسهایغ کؼت داده و  2کلًی اس
آو را به طزم فیشیولوژی اطتزیل افشودین و طسض  3-2کلًی اس آو را بزه طززم فیشیولزوژی اطزتزیل اضزافه کززدین و
کذورت آو ،هؼاد يین هک فارلًزذ تًظزین گزدیزذ .اس طوطسايظزیوو هزورد يظزز ،بزا طزوآا اطزتزیل روی هحزیظ
طابزودکظتزوسآگار کؼت داده؛ طسض اسدیظکهای  6هیلی هتزی حزاوی  21هیکزولیتزػـزاره،که در حزال دی
هتیل طولفوکظایذ حل ػذه و اطتوک  %11تدیه ػذه بود ،اطتفاده کزدین .طسض لیتها بزه هزذت  48طزاػت در
دهای  37درره طايتی گزاد گزهاگذاری ػذيذ و لغز هاله ػذم رػذ بزحظب هیلی هتز ايذاسهگیزی گزدیذ.
جذول -3,3استايذارد ( CLSIدیسک دیفیىژو) يسبت به داروهای ضذ قارچی
4

داروی ضد قارچی
فلوکونازول 22

مقاوم
≥ 14 mm

نیمه حساس
15-18 mm

حساس
≤ 19 mm
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به هًظور تؼییى  MICػـاره لارچ گايودرهالوطیذوم ،اس روع هیکزودایلوػى اطزتفاده ػزذ .در ایزى روع ،بزا
اطتفاده اس هیکزوتیتز لیت @Cخايه ،غلظتهای هختلف ػـاره را در همابل لارچ لززار گزفزت و رػزذ لارچهزا در
همابل ػـاره گايودرها لوطیذوم بزرطی ػذ؛ به ایى ؿورت کزه در ابتزذا دروو چاهزک او ;::هیکزولیتززهحیظ
طابزودکظتزوس بزاث حاوی غلظت  ;:هیلی گزم /هیلی لیتز ریخته ػذ .اس چاهک < تا  ;:به هزز چاهزک يیزش ?:
هیکزولیتز هولز هیًتوو بزاث اضافه گزدیذ و طسض  ?:هیکزولیتز اس چاهک او به دوم و تا آخز به ؿورت تدیه رلت
یغ بزده و اس چاهک  ;:يیش  ?:هیکزولیتزز خزارد و در ایزى حالزت ،غلظزت چاهزک او  ،;:چاهزک دوم ?،
چاهک طوم ? ،</و همیى عور تا آخز غلظت يـف هیػود .ض اس تدیه رلت اس ػـارهها ،به هز چاهک به هیشاو
هظاوی ،همذار  ?:هیکزولیتز طوطسايظیوو لارچی ،هؼاد > ;:طلو  /هیلی لیتز اضافه ػذ و هیکزو لیت به هذت
>< >B-طاػت در دهای  =:درره طايتی گزاد داخل ايکوباتور لزار گزفت .آو گاه کذورت چاهکها خوايذه ػذ و
رػذ یا ػذم رػذ لارچ در آوها هورد بزرطی لززار گزفزت .چاهزک لبزل اس چاهزک رػزذ کزه در آو رػزذی دیزذه
يمیػود MIC ،هحظوب هیػود .چاهک ;; ،کًتز هًفی حاوی هحزیظ و ػـزاره و چاهزک <; ،هحزیظ همززاه
باکتزی و کذورت هیباػذ.
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یافتهها
ایشوله بالیًی در کًار طویه اطتايذارد کايذیذا آلبیکًض با تظتهای بیوػیمیایی هورد بزرطی لزار گزفت(رذو .)1
اس هحیظ کزهوژيیک و تظت تولیذ رززم تیزوا و کالهیذوکًیزذی ،بزه هًظزور احبزات گويزه آلبیکزًض اطزتفاده
ػذ(ػکل =.);،<،
جذول  -1تست تشخیصی جذایه کايذیذا آلبیکًس در کًار سىش استايذارد
کاندیدا جدا شده

تیوب
سویه ی

کالمدیوکونیدی
تولید جرم

آگار
تولید

روی محیط کروم

رنگ کلنی

گلوکس

مالتوز

سکروز

الکتوز

تری هالوز

سلوبیوز

جنس کاندیدا

1

+

+

سبس

+

+

+

-

+

-

آلبیکنس

2

+

+

سبس

+

+

+

-

+

-

13231

5
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شکل  -1هحیط کروهىژيیک کايذیذا ريگ کلىيی کايذیذا البیکًس به ريگ سبس است
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شکل  :2تست تولید لوله زایا در تایید ایسوله کاندیدا آلبیکنس

6
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شکل  -3تست تىلیذ هیف کارب و کالهیذوکًیذی به هًظىر شًاسایی کايذیذا البیکًس

تظت آيتی بیوگزام در کًار دیظک کًتز فلوکوياسو يؼاو اس حظاطیت ایشوله کايذیذا آلبیکًض دارد (ػکل>).
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جذول -2يتایج حساسیت ضذ قارچی عصاره هىرد يظر ،بر روی هیکروارگايیسنهای هذف
فلىکىيازول

عصاره DMSO

عصاره اتايلی

عصاره کلروفرهی

25هیلیمتر

>= هیلیمتز

N

*N

28هیلیمتر

@= هیلیمتز

N

N

کايذیذا آلبیکًض بالیًی
کايذیذا آلبیکًض
ATCC10231

* N= No zone of inhibition

شکل -4هاله عذم رشذ کايذیدذا البیکدًس در روش
دیسک دیفیىزو

7

در روع هیکزودایلوػزى ،ػـززاره هززورد يظززز بززز ایشولززه کايذیزذا آلبیکززًض و طززوع اطززتايذارد تززأحیز خززوبی
حذالل غلظت هدار کًًذگی در هورد ایشولزه بزالیًی ?<;= :/هیلزی گززم  /هیلزی لیتزز بزود و در هزورد طزویه
اطتايذارد ?<@?; : /هیلی گزم /هیلی لیتز بذطت آهذ(.ػکل?)
غلظت

يتیجه

MIC

MIC

0.3125
mg/ml

12

11

11

9

8

7

چاهک 6

کًترل هثبت

کًترل هًفی

+

+

+

+

چاهک 7

کًترل هثبت

کًترل هًفی

+

+

+

6
_
MIC

5

4

3

2

1

,

,

-

,

-

چاهک
يمىيه
کايذیذا آلبیکًس
بالیًی

,
0.15625
Mg/ml

M
I

,

,

C

جذول -3يتایج حذاقل غلظت ههار کًًذگی عصاره بر روی هیکروارگايیسنهای هذف
عالهت  : +کذورت رشذ؛

عالهت –  :عذم رشذ

,

,

,

-

کايذیذا آلبیکًس
ATCC10231
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داػت(رذو =)

باکتری
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شکل -5تصى یر روش هیکرو دایلىشى از ایسوله کايذیذا آلبیکًس در کًار سىیه استايذارد

بحث و نتیجهگیری
لارچها با هکايیظنهای هتؼذد ،هیتوايًذ ػاهل ػفويتهای ریزوی در ايظزززاو ػزززويذ .ایزى لارچهزا در هًززاعك
رغزافیایی خاؿی یافت هیػويذ و هؼمون ػفويت هالیزن یا تحت بالیًی ایزاد هیکًًذ .بیماری اولیۀ حاد یا هشهى
ریوی بذوو ايتؼار طیظتمیك ،گاهی هیتوايذ باػج هزگ ػود .ػفويتهای لارچی دطتگاه تًفظی ،هدنتزیى ػاهل
هززگ و هیزز در بیماراو ایمويوطا زص اطزت .ایزى هوضزوع در افززاد تحزت درهاو طیتوتوکظیكهزا یزا رادیزوتزا ی
8

بزای درهزاو بیماریهزای يئو الطتیك ،بیماراو تحت یويذ هغش اطتخواو و یا یويذ ػضو و یا در بیمزاراو هبزتال بزه
يمؾ ایمًی اکتظابی؛ هـذاق بیغتزی دارد ( .)1در ایى هغالؼزه ػزایغتزیى لزارچ رذا ػزذه اس دطزتگاه تززًفض

فصلناهه علمی ـ پژوهشی بیولوژی کاربردی

 %74/7گويههای کايذیذا بزوديذ.
با توره به بزرطی احز ػـاره لارچ گايودرهالوطیذوم ،يتایذ تحمیك يؼاو هیدهذ که ػـاره لارچ هزورد يظزز در
روع دیظک دیفیوژو ،در همایظه با فلوکوياسو  ،در بزابز رػذ هخمز کايذیذا آلبیکزًض طزویه اطزتايذارد و ایشولزه
بالیًی ،احز باسداريذگی بدتزی اس خود بزوس داده اطت؛ به عوری که ػـاره گايودرهالوطیذوم ،بزا ایززاد هالزه ػزذم
رػذ به لغز >= هیلی هتز در بزابز ایشوله بالیًی کايذیزذا آلبیکزًض ،يظزبت بزه هالزه ػزذم رػزذ ?< هیلزی هتززی
فلوکوياسو در بزابز همیى ایشوله؛ ػملکزد هًاطبتزی بزوس داده اطت .همچًیى احزز باسداريزذگی ػـزاره لزارچ در
بزابز طویه اطتايذارد کايذیذا آلبیکًض با هاله ػذم رػذ @= هیلی هتز ،يظبت به احز هدار رػذ فلوکويزاسو در بزابزز
طویه اطتايذارد به لغزز  <Bهیلزی هتزز؛ ػملکززد بدتززی يؼزاو داده اطزت .عبزك روع هیکزودایلوػزى ،ػـزاره
گايودرهالوطیذوم بز ایشوله کايذیذا آلبیکًض و طوع اطتايذارد دارای تأحیز هًاطبی بود .حذالل غلظت هدارکًًذگی
در بزابز ایشوله بالیًی ?<;= هیلی گزم  /هیلی لیتز بود و در هورد طویه اطتايذارد ?<@?; هیلی گزم /هیلزی لیتزز بزه
دطت آهذ .اورگاو و همکارايغ ،در طا  <:;Aدر تزکیه به بزرطی احز هدار کًًذگی ػـاره گايودرها لوطیذوم ػلیه
بزخی هیکزوارگايیظنهایی ،هايًذ اطتافیلوکوکوص اورئوص ،ايتزوکوکوص فیکالیض ،لیظتزیا هويوطزایتوژيش ،اػزػزیا
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کالی ،طودوهوياص آئزوژیًوسا ،کايذیذا آلبیکًض ،کايذیذا گالبزاتا و کايذیذا کزوسئی زداختًذ .يتایذ هغالؼه آوهزا
در بزابز هیکزوارگايیظنها ی یاد ػذه يؼاو داد حذالل غلظت هدار کًًذگی ػـاره لارچ هورد يظز  <::->::هیلی
گزم/هیلی لیتز بوده که يتایذ ایى هغالؼه با يتایذ ژوهغ حاضز هغابمزت دارد .بزا ورزود یؼززفتهای فززاواو در
ؿًؼت دارو و تولیذ روس افشوو داروهای طًتتیک با ايواع رذیزذ؛ هًزوس بزخزی اس آوهزا يظزبت بزه درهزاو بزخزی
بیماریها اطخگو يیظتًذ .اس ایى رمله هیتواو به هماوهت آيتی بیوتیکی هیکزوارگايیظنها اػاره کزد .در ایى هیاو،
باکتزیها طدن ػمذهای را به خود (هماوهت دارویی) اختـاؽ هیدهًزذ .اس طزویی ،ػزواهلی همچزوو هـززف
خودطزايه دارو ،به خـوؽ هـزف بیغ اس حذ آيتی بیوتیکها ،هـزف آيتی بیوتیکها در کؼاورسی ،ؿًؼت دام
و عیور و باؽهای هیوه ،هماوهت آيتی بیوتیکی کؼاورسی و هحیظ سیظت را يیش تحت تأحیز خود لززار هیدهزذ و در
يدایت ،اس دیذگاه هیکزوبیولوژی ،تؼکیل یک الگوی لوی هماوهت آيتی بیوتیکی تدذیذ بشرگی به ػمار هیرود .بزا
توره به ػملکزدی که اس ػـارههای گیاهی در درهاو بیماریها و بزخی ػفويتهای اػاره ػذ؛ ایى ػملکززد هزا را
بز آو هیدارد تا اس ایى گويه ػـارهها ػلیه باکتزیهای بیماری سا اطتفاده کًین .تحمیماتی که در ایى سهیًه در داخزل
کؼور و یا خارد اس آو ؿورت گزفته ايذ ،يؼاو هیدهًذ که اکخز گیاهاو دارویی هورد اطتفاده ،آحار هخبتزی بزز هدزار
رػذ باکتزیها داػتهايذ .هغالؼه در سهیًه آحار ػـاره ایى لارچ بز روی کايذیذا آلبیکًض هحذود بود .لزذا تؼزذادی

9

هغالؼه در هورد آحار ضذ باکتزیایی دیذه ػذ .فاعیما و همکارايغ در طا @; ،<:آحار ضذ باکتزیایی ػـزاره را بزز
اػزیؼیاکلی ،طودوهوياص بزرطی کزديذ که ػـاره هتايلی ایى لارچ هاله  <:هیلی هتزی را در اعزاف طودوهوياص
باکتزیایی ػـاره لارچ گايودرها را بز باکتزی اػزیؼیاکلی ،اطتافیلوکوکوص اورئوص ،کلبظیال ًوهويیزه ،باطزیلوص
طوبتیلیض ،طالمويال تیفی و طودوهوياص آئزوژیًوسا هورد هغالؼه لزار داديذ .تحمیك آوها يؼاو هیدهذ که ػـزاره
اطتويی بز روی باکتزیها دارای بدتزیى تأحیزات و اس ایى بیى ،بدتزیى احز به کلبظیال ًوهويیه هزبوط بود که هاله ;=
هیلی هتزی دیذه ػذ (;<) .کاهبل يیش در طا ;; ،<:آحار ػـارههای هختلف اطزتويی ،هتزايلی ،کلزوفزهزی ،آبزی
لارچ گايودرها را بز روی باکتزیهای هختلف بزرطی و ػًواو کزد که در غلظت  ;::هیلی گززم  /هیلزی لیتزز آحزار
بدتزی داػتًذ .البته ػـاره آبی و هتايلی بز روی طودوهوياص بی تأحیز بود ( .);Cهغالؼات هختلزف يؼزاو داد کزه
حال هًاطب در تأحیزات ػـاره يمغ به طشایی دارد و حال  DMSOهورد اطتفاده در ایى هغالؼه ،باػج اطتخزاد
بدتز تزکیبات هؤحز ػذه و در آحار ضذ کايذیذایی ػـاره دارای يمغ بدیًهای اطت.
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و هاله  ;:هیلی هتزی را بز اػزیؼیاکلی يؼزاو هزی دهزذ (<<) .کورػزی و همکزاراو در طزا  ،<:;:آحزار ضزذ
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Abstract
13

Introduction & Objective: Candida infection is caused by overgrowth of Candida
species, especially albicans, in immunocompromised individuals. This infection may be

8931  زهستاو/ شماره سوم/ دوره دهن

resistant to the treatment and sometimes become chronic, as well as sometimes the
patients will return to the infection after treatment. Pulmonary aspergillosis is also one
of the most important causes of fungal infections in humans and animals and leads to
pulmonary infection in immunocompromised individuals. With increasing drug
resistance, an attempt to provide antifungal or antimicrobial drugs is needed. The
increasing use of medicinal plants in medical treatment, this branch of complementary
medicine, has a special place in the treatment of diseases. The aim of this study was to
compare the effect of Ganodermalocidom fungus extract on the growth of Candida
albicans isolated from pulmonary infections in laboratory conditions and compare them
with the standard strain.
Materials and Methods: In this experimental study, Ganodermalocidum was
collected from Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Then, the extracts were
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dried and distilled with water vapor. Then, the inhibitory zone diameter and minimum
inhibitory concentration of growth, clinical isolates of Candida albicans were studied.
Conclusion:. In disk diffusion method of extract of Ganoderma leucidum by
producing 34 mm diameter growth zone against clinical isolate of Candida albicans,
Compared to the 25-mm fluconazole inhibition zone against this isolate, it exhibited
better performance.
According to the microdilution method, the extract of Ganodermalosidum had a good
effect on Candida albicans isolate and the minimum inhibitory concentration against
clinical isolate was 0.3125 mg / ml.
Keywords: Ganoderma mushroom extract, Candida albicans, Aspergillus fumigatus,
antifungal effect
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