چکیده:
سابقه و هدف :کاندیدا آلبیکنس مخمر فر صت طلبی میبا شد که در افرادی با نقص
سی ستم ایمنی ودر صورت وجود شرایط م ستعد کننده به قارچ بیماری زا تبدیل
می شود و عفونتهای ک شنده و جدی ایجاد میکند .گیاهان آوی شن شیرازی و و شا
دارای اثرات ضددد قار ی میباشددند .در این تحقیق اثرات این گیاهان بر میزان
ب یان ژن های  MDR1و  ERG11بررسدددی گرد ید که این دو ژن در م قاو مت به
فلوکونازول نقش دارند.
مواد و روشها :ع صارههای الکلی آوی شن شیرازی و و شا بعد از خ شک کردن گیاهان
با روش پرکوال سیون آماده سازی شد سپس رقتهای ،4 ،8 ،16 ،32 ،64 ،125 ،256 ،500
 1 ،2میلیگرم بر میلی لیتر از آنها تهیه شدددده و با  106×1عدد از ایزولههای
بالینی کاندیدا آلبیکنس وگونه اسدددتاندارد مجاور و حداقل غلظت مهارکنندگی
وحداقل غلظت کشددندگی در محیط سددابورو ارزیابی شددد .سددپس نمونههای بالینی
کاندیدا آلبیکنس با  MICدوگیاه تیمار شد.از نمونههای بالینی قبل و بعد از
تیمار با آویشن شیرازی و وشا  RNAاستخراج و سپس  cDNAسنتز گردید و واکنش
 Real time PCRانجام گردید.
یافتهها :نتایج نشان داد که حداقل غلظت مهارکنندگی برای عصاره الکلی آویشن
شدددیرازی در ایزوله های بالینی کاند یدا آلبیکنس  256میلی گرم بر میلیتر و
برای ع صاره و شا  64میلی گرم بر میلیتر بوده ا ست .حداقل غلظت ک شندگی برای
ع صاره الکلی آوی شن شیرازی در ایزولههای بالینی کاندیدا آلبیکنس  512میلی
گرم بر میلیتر و برای ع صاره و شا  128میلی گرم بر میلیتر بوده ا ست .همچنین
گیاه آوی شن شیرازی قادر ا ست ژنهای مقاومت دارویی را مهار کند .اما ع صاره
وشا بر روی هر دو ژن بی تاثیر بود.
ب حث و نتی جهگیری :امروزه به دل یل ای جاد م قاومت های دارویی اسدددت فاده از
گیاهانی که دارای خاصیت ضد میکروبی مناسب و اثرات جانبی کمتری میباشند ،رو
به افزایش اسددت .با توجه به نتایج تحقیق حاضددر و با توجه به اینکه آویشددن
شدددیرازی در کاهش بیان زنهای مقاومت دارویی در مقاومت به فلوکونازول نقش
دارد ،میتوان این گیاه را بعنوان جایگزین مناسدددب داروها و یک ترکیب ضدددد
قار ی موثر معرفی کرد.
واژگانکلیدی :آویشن شیرازی  ،وشا ،اثرات ضد قار ی ،کاندیداMDR1 ،ERG11 ،

