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Background and Aims: Candidiasis is a fungal infection caused by Candida albicans. 

Uncontrolled use of antibiotics has resulted in drug resistance. This study has been conducted to 

find a suitable alternative for these drugs. 

Materials and Methods: Primarily, standard and clinical isolates of C.albicans were 

collected. In order to indentify clinical isolates from lambs, the conventional mycological methods 

CHROM candida agar and germ tube production were used. The Antifungal effects of 

experimental treatments were evaluated against C.albicans by disk diffusion and measuring the 

growth inhibition zone in well diffusion method. Moreover, the MIC and MFC of experimental 

treatments were determined by microdilution method. 

Results: The results of the well and disk diffusion methods showed that in both tests, the 

highest growth inhibition zone of the "Nano selenium-loaded lactobacillus" treatment was 29/41 

and 27.64 mm, respectively on the standard strain of C.albicans. The results of MIC and MFC 

determination showed that in all experimental periods, "Nano selenium-loaded lactobacillus" and 

"Nano selenium+Lactobacillus" treatments with 473.80 and 511.91 μg/ml for MIC and 807.66 

and 845.28 μg/ml for MFC had the lowest amounts compared to other treatments (P<0.05). 

Conclusions: The results of microbial tests on C.albicans confirm the antifungal ability of 

"Nano selenium-loaded lactobacillus" treatment. Therefore, provided that this test is repeated in 

future studies and the accuracy of these results is ensured, manufacturing of this product or 

industrial supplements with this formulation may be advised for prevention or treatment of fungal 

infections. 

 

 

Keywords: Candida albicans, Nano selenium, Lactobacillus, Lamb,Resistance, Antifungal 

 

Corresponding author: 
 

Ali Hosseinkhani  
Department of Animal 

Science, University of Tabriz, 

Tabriz, Iran 
 

Email:  
hosseinkhani2000@yahoo.com  
 

Use your device to scan 

and read the article online 

 
 

Copyrights © 2019, Iran J Med Microbiol This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International 

License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cite. 

Iranian Journal of Medical Microbiology 

Iran J Med Microbiol: Volume 12, Number 6 (January - February) 

www.ijmm.irJournal homepage:  

 

Original 

Article 

How to cite this article: 

Cheraghi Saray S, Hosseinkhani A, Taghizadeh A, Mohammadzadeh H, Hamishekar H. Synergistic 

Antifungal Effects of Lactobacillus Strains and Nano Selenium on Growth Inhibition of Candida 

albicans. Iran J Med Microbiol. 2019; 12 (6) :432-441 

http://www.ijmm.ir/


 

433 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 و نانوذرات سلنیوم الکتوباسیلهای افزایی برخی گونهاثرات ضدقارچی و هم

 آلبیکنس کاندیدارشد  مهار بر 
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 از رویهبی است. استفادۀ کاندیدا آلبیکنسکاندیدیازیس عفونت قارچی است که عامل اصلی آن  :زمینه و هدف

رای جایگزین مناسب دارویی ب یافتن امیدِ با حاضر تحقیق .دارویی شده است مقاومت آن، باعث افزایش برای درمانها بیوتیکآنتی

 .این عفونت انجام گرفت

های جدایه تشخیص منظورآوری شده و بهجمع کاندیدا آلبیکنسهای استاندارد و بالینی در وهلۀ اول، گونه :کارروش و مواد

اثرات ضدقارچی  .شد استفاده کاندیدا آگار و کروم زایا لوله شامل پدیدۀ ایجاد شناسیقارچ معمول هایروش از ها،بالینی از بره

تگی گیری هالۀ رشدنیافصورت اندازهبه روش انتشار دیسک و انتشار چاهک به کاندیدا آلبیکنستیمارهای آزمایشی روی مهار رشد 

های نمونه (MFC( و حداقل غلظت کشندگی قارچی )MICدارندگی از رشد )ارزیابی شد. همچنین مقادیر حداقل غلظت باز

 سازی تعیین شد. آزمایشی به روش رقت

و  41/29ترتیب با برای روش چاهک و دیسک به رشدنیافتگی هالۀ بیشترین نشان داد که آمدهدستبه نتایج ها:یافته

بود. بررسی  کاندیدا آلبیکنسروی گونۀ استاندارد  «هاالکتوباسیلشده در نانوسلنیوم بارگذاری» تیمار به متعلق مترمیلی 64/27

MIC  وMFC م + نانوسلنیو» و «هاالکتوباسیلشده در نانوسلنیوم بارگذاری» تیمارهای در تحقیق حاضر، حاکی از آن بود که

میکروگرم بر  28/845و  66/807و با  MICلیتر برای بر میلیمیکروگرم  91/511و  80/473ترتیب با مقادیر به« الکتوباسیل

 (.>05/0Pها را برای هر دو آزمون فوق داشتند )ترین میانگینپایین MFCلیتر برای میلی

شده در نانوسلنیوم بارگذاری»های میکروبی توان ضدقارچی باالی تیمارهای حاصل از آزمونیافته :گیرینتیجه

یون توان ساخت دارو یا مکمل با این فرموالس، میآمدهدستبهلذا به شرط تکرار آزمایش و تأیید نتایج ، تأیید کردرا « هاالکتوباسیل

 درمانی توصیه کرد. استفادۀ را برای

 

 ، بره، مقاومت، ضدقارچیالکتوباسیلوس، نانوسلنیوم، کاندیدا آلبیکنس  کلمات کلیدی:
 

 دسترسی آزاد؛ کپی برداری، توزیع و نشر برای استفاده غیرتجاری با ذکر منبع آزاد است.: مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ©رایت کپی

 :مسئول ۀنویسند

 یخانعلی حسین

 دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی،

 دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

 

 پست الکترونیک:

 hosseinkhani2000@yahoo.com 

مهمقد
های قارچی است که ترین بیماریکاندیدیازیس از جمله شایع

های اخیر گسترش چشمگیری داشته است. عامل بیماری، در سال

 زیست درهم صورتبهکه  استطلب از جنس کاندیدا قارچی فرصت

ترین مهم (.5)دستگاه گوارش، مخاطات و سطح پوست وجود دارد 

  ا آلبیکنسکاندیدشود ای که موجب بیماری میگونه

(lbicansaCandida نام دارد. سایر گونه ) ژهیوبههای جنس کاندیدا 

 ( و دابلینینسیس  ropicalistCandidaتروپیکالیس )

(ubliniensisdCandida  نیز قادرند در شرایطی که دفاع بدن )

میزبان کاهش شدیدی داشته باشد، تکثیر یافته و با وجود ویروالنس 

این عوامل در شرایطی که  (.15)کمی که دارند، مهاجم شوند 

و یا  اولیه صورتبهموضعی یا سیستمیک  صورتبهمقاومت میزبان 

جاد قادر به ای ثانویه در اثر عوامل مستعدکنندۀ بیماری کاهش یابد،

رویۀ معمول برای  (.5)بیماری در هر ناحیه از بدن خواهند بود 

 آزول گروه مختلف داروهای ها، استفاده ازپیشگیری از این عفونت

 پزشکی ایران یشناسکروبیممجله 

 1397بهمن ـ اسفند  ـ 6 شماره ـ 12سال 
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 مختلف هایبررسی اما ؛است ایتراکونازول نظیر فلوکونازول و

 نشان ضدقارچی داروهای به نسبت را کاندیدا هایگونه مقاومت

 تواند یکی ازبیولوژیکی می مواد از استفاده رونیازا .(14) دهدمی

برای جایگزینی داروهای ضدقارچی باشد. برخی  ی مناسبهاحلراه

و  (4)با داشتن سابقۀ طوالنی ضدمیکروبی  الکتوباسیلیهای گونه

اکسیدانی، با درجۀ سلنیوم عالوه بر نقش آنتی نانوذرههمچنین 

ۀ لیوسهبی بیشتری نسبت به شکل معمول عنصر سلنیوم، ریرپذیتأث

(، ROSاکسیژن ) فعال هایفوتوکاتالیتیکی گونه تولید مکانیسم

تخریب غشا و دیوارۀ سلول میکروبی، قطع انتقال انرژی، مهار فعالیت 

توانند گزینۀ می (8)میکروب مهاجم  DNAآنزیمی و مهار سنتز 

. طبق (19)بیوتیکی باشند تیمناسبی برای جایگزینی داروهای آن

گرفته، سلنیوم اولین عنصر کمیابی است ی صورتهاشیآزمااندک 

ده ها مطالعه شالکتوباسیلکه اثرات ضدمیکروبی آن در تلفیق با 

 این الکتوباسیلیهای و گونه نانوذرات از ترکیبی . استفادۀ(21)است 

داده  کاهش عوارض احتمالی هر دو و سمیت که دهدمی را امکان

 را یکدیگر ضدمیکروبی اثرات هم با ترکیب ماده در دوچراکه  شود؛

 کاهش را هرکدام باالی دوزهای از نیاز به استفاده و داده افزایش

 هایسلول به اتصال طور عمده،که به ییآنجا از (.9)دهند می

 کاندیدا هایگونه از طریق ایجاد عفونت در گام اولین مخاطی واژن

 در هاالکتوباسیلعنصر سلنیوم و  بالقوۀ توان به توجه و با( 17)بوده 

از  استفاده امکان ،(19) آلبیکنس کاندیدا های بالینیبر ایزوله ریتأث

 در .قرار گیردتوجه در کانون  توانددر پیشگیری و درمان می آنها

 بردنازبین برای از این دو مکمل ایگسترده استفادۀ توانمی یصورت

ر سطح د ابتدا که بیوتیکی کردآنتی به های مقاومارگانیسممیکرو

ی مشابههای حیوانی که جمعیت قارچی آزمایشگاهی یا روی مدل

 کامل رطوبهاین ترکیبات  اثرات و صورت گرفته مطالعات اولیه دارند،

ایی افزبررسی اثرات هم منظوربهتحقیق حاضر  رونیازا .شود بررسی

و نانوذرات سلنیوم روی مهار  الکتوباسیلیهای و ترکیبی گونه

ها در از بره جداشدهو بالینی  کنسیآلبکاندیدا ی استاندارد هاگونه

 سطح آزمایشگاهی انجام گرفت.

 هاروشمواد و 
 آزمایشیی هاگروه

تحقیق حاضر یک مطالعۀ تجربی بود که اجرای تمامی مراحل 

آن به تأیید کمیتۀ ایمنی زیستی و اخالق پزشکی مرکز تحقیقات 

ارت های آزمایشی عبدارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز رسید. گروه

، توباسیلالک، نانوسلنیوم، نانوسلنیوم + الکتوباسیلبودند از: شاهد، 

. الزم به ذکر است که هاالکتوباسیلده در شنانوسلنیوم بارگذاری

و میانگین غلظت نانوسلنیوم  Cfu/g 810 الکتوباسیلیتراکم 

با درصد خلوص  µg/g 3/0شده در تیمارهای آزمایشی استفاده

 بود. 95/99

 الکتوباسیلیهای تهیۀ منبع سلنیومی و گونه

نانوسلنیوم سنتزشده در شرکت نانو مواد ایرانیان )مشهد، 

 نهاسیدآمی با سلنیت سدیم نمک شیمیایی ایران( به روش احیای

های استفاده شد. سوش nm 40-15سیستئین با اندازۀ  -ال

های مرکز باکتری ازلیوفیلیزه  هایپولصورت آمهب الکتوباسیلی

های سازی تیمار ترکیبی گونههنگام آماده. فراهم آمدصنعتی ایران 

براث و  MRSکشت  طیساعته در مح24 ۀاز کشت تاز الکتوباسیلی

 cfu/ml 810با تراکم باکتری  گونه هرنسبت مساوی از هآگار ب

مشخصات و کد اختصاصی چهار سویۀ منتخب  .استفاده شد

 :استبه شرح ذیل  الکتوباسیلی

 Lactobacillus casei subsp 1608 (39392) ATCC, 

Lactobacillus plantarum 1058 (8014) ATCC, Lactobacillus 

acidophilus 1643 (20079) DSM, Lactobacillus reuteri 

1655 (20016) DSM. 

 کاندیدا آلبیکنستهیۀ گونۀ استاندارد و بالینی 

صورت ( بهATCC10231) کنسیکاندیدا آلباستاندارد  ۀنمون

 .شد هیته رانیا یصنعت یهااز سازمان پژوهش زهیلیوفیآمپول ل

حاوی کلرامفنیکل کشت  SDAی روی محیط سازفعالمنظور به

درجه قرار گرفت.  37ساعت در انکوباتور با دمای  24مدت داده و به

از آن تهیه شد.  cfu/ml810سپس سوسپانسیون سلولی با تراکم 

نمونه از  192های بالینی نیز درمجموع آوری گونهجمع منظوربه

قریبا ای تدورهپوشان دانشگاه تبریز در ایستگاه تحقیقاتی خلعت

ۀ لیوسبهدار( های شناسنامهروزه، از واژن حیوانات آزمایشی )بره100

در لوله  هانمونه اخذ از آوری شد. پسسواپ استریل جمع

سرم فیزیولوژی به آزمایشگاه انتقال داده، بر  cc1های حاوی فالکون

درون انکوباتور ساعت  24قرار گرفته و سپس  SDAمحیط کشت 

درجه گرماگذاری شدند. پس از رشد، از هر نمونه الم تهیه کرده  37

های استاندارد، شناسایی و دوباره های کاندیدایی طبق جدولو نمونه

  (.12)کشت داده شدند 

 یلیالکتوباسهای بارگذاری نانوسلنیوم در تودۀ باکتری

های نهگو (16)و همکاران  Stabnikovaطبق روش پیشنهادی 

 با شدهیغن سلولی تودۀ تولیدمنظور به الکتوباسیلی،منتخب 

های ونهگ مختلف سطوح شدند. بدین صورت که استفاده نانوسلنیوم
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 100ساعت در  48تا  24مدت مایۀ تلقیح به عنوانبه الکتوباسیلی

 نکوباتورا دستگاه نانوسلنیوم در غلظتلیتر محیط کشت با دو میلی

 ستریلا نیشکر محیط کشت پایه، مالس داده شدند. کشت شیکردار

 15و  10های درصد بود. نانوسلنیوم در غلظت40با بریکس 

های مشخص به محیط کشت اضافه لیتر در زمانمیکروگرم بر میلی

 در محیط کشت غنی از الکتوباسیلیهای شد و میزان رشد باکتری

 توباسیلیالک هایونهتودۀ گ دانسیته گیریاندازه ۀلیوسبه نانوسلنیوم

نانومتر تعیین  540 موج طول در اسپکتروفتومتر دستگاه از طریق

شده تعیین میزان جذب نانو سلنیوم بارگذاری منظوربه تیدرنهاشد. 

ار به ک ایکوره اتمی جذب روش الکتوباسیلی،های در ساختار گونه

 .(7)رفت 

 زایا و لوله ایجاد های آلبیکنس: پدیدۀتشخیص گونه

 آگار کاندیدا کروم محیط در کشت

 ولهل ایجاد پدیدۀ آلبیکنس، کاندیدا هایگونه تشخیص برای

سرم  cc1 با قارچ از کلونی یک بدین صورت که. شد زایا بررسی

درجۀ سلسیوس قرار  37ساعت درون انکوباتور  5و  مخلوط انسانی

 ، مقداری از سوسپانسیونشدهنییتعداده شد. پس از گذشت زمان 

 ررسیب زایا ایجاد لوله میکروسکوپ، زیر و داده قرار المل و الم بین را

طول  کند کهایجاد می زایا لوله محیط این در آلبیکنس کاندیدا. شد

 هایسایر گونه که در حالی است. مادر سلول قطر برابر 3الی  2آن 

 جادای زایا لوله کوتاهی داشته یا اصال بسیار زایای کاندیدا، لوله

 کروم آگار کاندیدا انجام محیط در کنند. در روشی دیگر، کشتنمی

 حیطم کاندیدا، روی تازۀ کشت از کلونی بدین ترتیب که یک. شد

در انکوباتور با دمای  و داده کشت خطیصورت به آگار کاندیدا کروم

 کلونی ۀجادشدیا رنگ روز، 2گذشت  از بعد. شد داده قرار درجه 37

 رنگ سبز کلنیشد؛ بدین صورت که  یبررس کشت محیط روی

 .(13)بود  آلبیکنس کاندیدا ( مشخصۀ بارز1)شکل 

 
 در محیط کروم کاندیدا آگار کاندیدا آلبیکنسهای سبز رنگ . کلنی1شکل 

تعیین اثر ضد قارچی تیمارهای آزمایشی به روش 

 دیسک و چاهک

محتوی کلرامفنیکل  SDAدر این پژوهش از محیط کشت 

استفاده شد. سوسپانسیون قارچی معادل نیم  کاندیدا آلبیکنسبرای 

وسیلۀ سواپ استریل روی الیۀ سطحی محیط مک فارلند تهیه و به

ۀ پیپت پاستور استریل در مرکز لیوسبهکشت مالیده شد. سپس 

های مختلف میکرولیتر از غلظت 50پلیت گوده ایجاد شده و میزان 

ها ریخته شد. در روش این گودههای آزمایشی با سمپلر در نمونه

های مختلف دیگر بررسی، دیسک بالنک به کار رفت که غلظت

شدن، در مرکز ها ریخته و پس از خشکها روی این دیسکنمونه

ها به انکوباتور پلیت تیدرنهاقرار گرفت.  شدهدادههای کشتپلیت

های رشدنیافتگی، پس از درجۀ سلسیوس منتقل شده و هاله 37

 شدن زمان رشد قارچ بررسی شدند.طی

( و حداقل غلظت MICتعیین حداقل غلظت مهار رشد )

 ( MFCکشندگی قارچی )

 96به هریک از  SDAاز محیط  µl 100در این روش ابتدا 

 ppmاز رقت  µl 100چاهک میکروپلیت استریل اضافه شد. سپس 

 تیمارهای آزمایشی به خانه اول میکروپلیت اضافه شد و رقت 100

ppm 50  آمد. سپس با سمپلر  به دستدر خانۀ اولµl 100  از خانۀ

خانه  9اول به خانۀ دوم اضافه شد و این عمل تا خانۀ آخر، یعنی 

، 50، 25، 5/12، 25/6، 125/3)های دلخواه تکرار شد تا رقت

از  µl 10ها به همۀ چاهک تیدرنهاآید.  به دست،..( 100

ها سوسپانسیون قارچی مربوط به هر ایزوله اضافه شد. میکروپلیت

 درجۀ سلسیوس انکوبه شدند. سپس 37ساعت در دمای  24مدت به

های آزمایشی تعیین نمونه MFCو  MICبررسی و  هاقارچ کلنی رشد

ها در آن کشته شده بودند، درصد قارچ 99/99شد. غلظتی که 

 انتخاب شد. MIC عنوانبهاف و چاهک شف MFC عنوانبه

 بررسی آماری 

صورت گرفت و مقایسۀ  SASافزار آنالیز آماری با نرم

درصد 5ای دانکن در سطح ها با استفاده از آزمون چنددامنهمیانگین

 انجام شد.

 هاافتهی
از میکروسکوپ الکترونی روبشی نانوذرات  آمدهدستبهتصویر 

نشان داده شده  1و نمودار  2سلنیوم و توزیع اندازۀ ذرات در شکل

 است.
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 روش انتشار تیمارهای آزمایشی به ضدقارچی اثر

 چاهک و دیسک

 1 هایاز روش چاهک و دیسک در جدول آمدهدستبهنتایج 

 ،نشان دادهای حاصل در هر دو روش گزارش شده است. یافته 2و 

نانوسلنیوم بارگذاری شده در »بین تیمارهای آزمایشی 

متر، بیشترین اثر میلی 64/27و  41/29با  «هاالکتوباسیل

ترتیب برای انتشار از چاهک و دیسک داشت. بازدارندگی را به

کمترین میانگین برای اثر بازدارندگی در هر دو روش مربوط به تیمار 

یمار مثبت بازدارندگی ت ریتأثرغم بود. همچنین علی «الکتوباسیل»

داری یتفاوت آماری معن «الکتوباسیل + نانوسلنیوم»و  «نانوسلنیوم»

ای از توان ضدقارچی (. نمونه<05/0Pبین آنها مشاهده نشد )

 3در شکل  نیافتگیرشد ۀهال ۀمشاهد صورتبهتیمارهای آزمایشی 

 نشان داده شده است.

 

 
 ذرات ۀدرصد توزیع انداز .1نمودار  سلنیوم                     تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نانوذرات  .2شکل 

 

 
 از طریق تیمارهای آزمایشی: الف )روش دیسک( ب )روش چاهک( کاندیدا آلبیکنسای از ناحیۀ مهار رشد مخمر . نمونه3شکل 
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 متر(میلی برحسبخاصیت ضدقارچی تیمارهای آزمایشی به روش انتشار از چاهک ) .1جدول 

 میانگین  آزمایش سوم  آزمایش دوم  آزمایش اول 

 C.albicans- 

Standard 

C.albicans-

Clinical 
C.albicans- 

Standard 
C.albicans-

Clinical 
C.albicans- 

Standard 
C.albicans-

Clinical 

C.albicans- 

Standard 
C.albicans-

Clinical 

 - - - - - - - - شاهد

 c03/1±36/16 c05/1±42/13 72/10 31/15 35/12 09/18 21/17 70/15 هاالکتوباسیل

 b23/1±60/22 b38/1±48/20 64/17 07/22 72/21 16/23 10/22 94/21 نانوسلنیوم

+ الکتوباسیل 

 نانوسلنیوم
49/27 76/23 91/20 20/23 10/22 19/20 b44/1±50/23 b52/1±38/22 

نانوسلنیوم 

شده در بارگذاری

 هاالکتوباسیل

16/31 07/29 83/28 54/26 25/28 16/26 a58/1±41/29 a55/1±25/27 

     است. اریمع خطای ± نیانگیصورت مبه نیانگیم ۀسی(. مقا>05/0Pاست ) هانیانگیم نیب داریاختالف معن ۀدهنددر هر ستون نشان رمشترکی. حروف غ1

 تکرار انجام شد. 3با  شی. هر آزما2

 متر(میلی برحسبخاصیت ضد قارچی تیمارهای آزمایشی به روش انتشار از دیسک ) .2جدول 

 میانگین  آزمایش سوم  آزمایش دوم  آزمایش اول 

 C.albicans- 

Standard 

C.albicans-

Clinical 
C.albicans- 

Standard 
C.albicans-

Clinical 
C.albicans- 

Standard 
C.albicans-

Clinical 

C.albicans- 

Standard 
C.albicans-

Clinical 

 - - - - - - - - شاهد

 c14/1±56/15 c10/1±38/11 75/9 65/13 37/10 30/17 03/14 74/15 هاالکتوباسیل

 b33/1±68/20 b24/1±24/18 27/14 20/21 06/19 95/21 40/21 90/18 نانوسلنیوم

+ الکتوباسیل

 نانوسلنیوم
26/25 17/22 34/21 66/17 88/20 80/15 b51/1±50/22 b30/1±54/18 

نانوسلنیوم 

شده در بارگذاری

 هاالکتوباسیل

92/28 85/25 30/28 38/25 68/25 93/22 a60/1±64/27 a34/1±72/24 

 2. استخطای معیار  ±میانگین  صورتبه(. مقایسۀ میانگین >05/0Pها است )میانگیندار بین ۀ اختالف معنیدهندنشاندر هر ستون  رمشترکیغحروف  .1

 تکرار انجام شد. 3هر آزمایش با  .2

 MFCو  MICروش  تیمارهای آزمایشی به ضدقارچی اثر

شده، هم های آزمایشها نشان داد مکملنمونه MICتعیین 

در حالت جداگانه و هم در صورت استفادۀ توأم، دارای فعالیت 

نانوسلنیوم »ضدقارچی هستند. بدین نحو که تیمارهای 

« الکتوباسیلنانوسلنیوم + »و « هاالکتوباسیلشده در بارگذاری

لیتر از یمیکروگرم بر میل 91/511و  80/473ترتیب با مقادیر به

تری نسبت به سایر تیمارها برخوردار بودند که پایین MICمیانگین 

ها در جلوگیری از رشد ۀ قدرت زیاد این مکملدهندنشان

با  داری از این لحاظبود و تفاوت معنی کاندیدا آلبیکنسهای پاتوژن

 MIC(. همچنین بیشترین میانگین >05/0Pسایر تیمارها داشتند )

(. طبق نتایج 3بود )جدول « الکتوباسیل»ر مربوط به تیما

 28/845و  66/807با  MFCهای ، کمترین میانگینآمدهدستبه

وسلنیوم نان»ترتیب مربوط به تیمارهای لیتر، بهمیکروگرم بر میلی

بود. « الکتوباسیلنانوسلنیوم + »و « هاالکتوباسیلشده در بارگذاری

داری وجود نداشت ی، تفاوت آماری معنادشدهبین دو تیمار ی

(05/0P> همچنین بیشترین غلظت کشندگی قارچی و یا .)ی نوعبه

برای کشتن مخمر، تیمار مربوط به  شدهاستفادهترین تیمار ضعیف

(. بررسی نتایج مربوط به میانگین کل 4بود )جدول « الکتوباسیل»

MIC  وMFC   های حساسیت بین گونه لحاظ ازمشخص کرد که

شده در مقایسه با تیمارها، اختالف آزمایش نسکاندیدا آلبیک

که بیشترین  صورتنیبد(. >05/0Pداری وجود دارد )معنی

رین و کمت کاندیدا آلبیکنسحساسیت مربوط به گونۀ استاندارد 

 حساسیت متعلق به گونۀ بالینی آن بود.
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 لیتر(میکروگرم بر میلی برحسب) کاندیدا آلبیکنسهای گونه هیبرعل( تیمارهای آزمایشی MICمیزان حداقل غلظت مهاری ) .3جدول 

 میانگین  آزمایش سوم  آزمایش دوم  آزمایش اول 

 C.albicans- 

Standard 

C.albicans-

Clinical 
C.albicans- 

Standard 
C.albicans-

Clinical 
C.albicans- 

Standard 
C.albicans-

Clinical 

C.albicans- 

Standard 
C.albicans-

Clinical 

 - - - - - - - - شاهد

 a49/33±37/754 a6/38±62/863 74/993 38/774 62/858 16/699 50/738 57/789 هاالکتوباسیل

 b11/30±47/642 b15/34±30/728 51/864 40/687 20/718 61/591 17/602 42/648 نانوسلنیوم

+ الکتوباسیل

 نانوسلنیوم
11/469 3/564 47/520 29/623 13/546 19/706 c78/27±90/511 c67/31±26/631 

نانوسلنیوم 

شده در بارگذاری

 هاالکتوباسیل

61/426 4/496 82/469 81/595 96/524 25/673 c25/26±80/473 c94/27±48/588 

 است. اریمع خطای ± نیانگیصورت مبه نیانگیم ۀسی(. مقا>05/0Pاست ) هانیانگیم نیب داریاختالف معن ۀدهنددر هر ستون نشان رمشترکی. حروف غ1

 تکرار انجام شد. 3با  شی. هر آزما2

 

 لیتر(میکروگرم بر میلی برحسب) کاندیدا آلبیکنسهای گونه هیبرعل( تیمارهای آزمایشی MFCمیزان حداقل غلظت کشندگی ) .4جدول 

 میانگین  آزمایش سوم  آزمایش دوم  آزمایش اول 

 C.albicans- 

Standard 

C.albicans-

Clinical 
C.albicans- 

Standard 
C.albicans-

Clinical 
C.albicans- 

Standard 
C.albicans-

Clinical 

C.albicans- 

Standard 
C.albicans-

Clinical 

 - - - - - - - - شاهد
 a60/46±49/1108 a81/49±54/1226 51/1348 80/1144 70/1109 42/1063 42/1221 25/1117 هاالکتوباسیل

 b35/44±38/992 b23/45±52/1114 54/1242 32/1031 13/1128 52/937 91/972 32/1008 نانوسلنیوم
+ الکتوباسیل

 نانوسلنیوم
12/805 70/898 45/843 92/974 29/887 65/1062 c49/41±28/845 c4/44±75/978 

نانوسلنیوم 

شده در بارگذاری

 هاالکتوباسیل

40/762 57/849 92/811 87/960 66/848 35/1029 c18/40±66/807 c52/42±60/946 

 است. اریمع خطای ± نیانگیصورت مبه نیانگیم ۀسی(. مقا>05/0Pاست ) هانیانگیم نیب داریاختالف معن ۀدهنددر هر ستون نشان رمشترکیحروف غ .1

 تکرار انجام شد. 3با  شیهر آزما  .2

 گیرینتیجهو  بحث
های مختلف ضدقارچی در این تحقیق حاکی از بررسی آزمون

های آزمایشی توانایی مهار رشد مخمر آن بود که تمامی نمونه

 Mishraو   Zamreرا داشتند. در پژوهشی مشابه، کاندیدا آلبیکنس

 کرده سازیغنی الکتوباسیلی هایگونه تودۀ در را سلنیوم نمک (19)

 انگینمی ،آلبیکنس کاندیدا روی آن ضدقارچی اثرات بررسی از پس و

 هلوتیکاس، الکتوباسیلوس هایگونه رشدنیافتگی هالۀ
 ترتیببه را شدهسازیغنی فرمنتوم و گاسئریسترینس اسیدوفیلوس،

علت قطر زیاد هالۀ  .کردند گزارش مترمیلی 45 و 47 ،49 ،48

رشدنیافتگی در تحقیق آنها نسبت به مطالعۀ حاضر، احتماال مربوط 

گرم( در آزمایش آنها میلی 80) شدهاستفادهبه غلظت باالی سلنیوم 

 کاندیدا ایزوله 250حساسیت Anyanwu (2)و   Braide.است
 یلوساسیدوف الکتوباسیلوس به نسبت هفته پنج در را آلبیکنس

 وسیلۀبه( ایزوله 240) آنها درصد96 داشتند اظهار و کرده بررسی

 مهار رشدنیافتگی هالۀ ایجاد طریق از اسیدوفیلوس الکتوباسیلوس

 مختلف هایغلظت رشد از بازدارندگی ناحیۀ. شوندمی

 12 تا 1 در مطالعۀ آنها در محدودۀ اسیدوفیلوس الکتوباسیلوس

 هالالکتوباسی ضدقارچی اثرات کلیطور بهداشت.  نوسان مترمیلی

 ،(الکتیک اسید و استیک اسید) آلی اسیدهای تولید بر عالوه

 یرنظ فعال ترکیبات و حلقوی پپتیدهای دی به مربوط تواندمی

 فنیل و یداس پروپانوئیک فنیل اسید، پروپانوئیک فنیل هیدروکسی

 یزیاد نقش ضدمیکروبی اثرات اعمال در که باشد اسید الکتیک

 با حاضر تحقیق نتایج در جزئی هایتفاوت همچنین. (10) دارند

 زمان در تفاوت به مربوط احتماال دیگر، مطالعات برخی

 در که است تولیدی هایمتابولیت نوع و pH مقدار گذاری،گرمخانه

 هایباکتری از طریق تولیدشده ضدقارچی ترکیبات تأثیرگذاری

در تحقیق حاضر  MFCو  MICبررسی  .هستند دخیل الکتوباسیلی

 و« هاالکتوباسیل در شدهبارگذاری نانوسلنیوم» تیمار نشان داد که
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ای هر دو ها را برترین میانگینپایین« هاالکتوباسیلنانوسلنیوم + »

 رد تیمارها این باالی توان دهندۀنشان آزمون فوق داشتند. این امر

 Anyanwuو  Braideبود.  کاندیدا آلبیکنسمخمر  رشد از جلوگیری

 الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس MFCو  MICای مشابه در مطالعه (2)

 ارزیابی و گزارش کاندیدا آلبیکنسرا به روش میکرودایلوشن روی 

لیتر گرم بر میلیمیلی 250و 125، 5/62های کردند که غلظت

یدا کاندکمی روی مهار رشد  ریتأث الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
 25/31و  625/15های غلظت که یحالداشتند. در  آلبیکنس

ث مهار شدید باع الکتوباسیلوس اسیدوفیلوسلیتر گرم بر میلیمیلی

 mg/mlشد. همچنین غلظت  کاندیدا آلبیکنسهای رشد گونه

ه کمترین غلظتی ک عنوانبهرا  الکتوباسیل اسیدوفیلوس 625/15

( MFCشود )می کاندیدا آلبیکنسرفتن کامل قارچ باعث ازبین

کمترین غلظت  (11)و همکاران  Nyanziرش کردند. گزا

های را در حضور گونه کاندیدا آلبیکنسکنندۀ رشد ممانعت

غیر از یک به MICبررسی و گزارش کردند که مقدار  الکتوباسیلی

های ( برای تمامی ایزولهmg/ml 5) الکتوباسیلوس کازئیایزولۀ 

های هو ایزول الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، هلوتیکوس، رامنوسوس

 mg/mlساعت انکوباسیون،  24پس از  الکتوباسیلوس کازئیدیگر 

آمد. همچنین آنها اظهار کردند که با افزایش زمان  به دست 25/1

 MICساعت، میانگین  60و  48ساعت به  24گذاری از گرمخانه

ۀ آن است که دهندنشانها افزایش داشت. این امر برای تمامی ایزوله

گذاری ساعت پس از گرمخانه 24ت مهار رشد در کمترین غلظ

  Eswarapriyaشود. در ارتباط با مکمل نانوسلنیومی نیز حاصل می

 دییتأتوان ضدقارچی باالی نانوذرات سلنیوم را  Jegatheesan (6)و 

 کاندیدا آلبیکنسنانوذرات سلنیوم را روی  MICکرده و مقدار 

g/mlµ 5/6  گزارش کردند. همچنینBahri  مقدار  (1)و همکاران

MIC  کاندیدا آلبیکنسنانو ذرات سلنیوم را روی g/mlµ 2000 

غیر از در تحقیق حاضر به MICبیان کردند. میانگین 

های با سایر پژوهش Jegatheesan (6)و   Eswarapriyaمطالعۀ

ر های زیاد برای مقادیخوانی نسبی داشت. با توجه به تفاوتمشابه هم

MIC  وMFC  دوزترین ی مختلف، احتماال احراز پایینهاگزارشدر 

 توسط نانوذرات، در کاندیدا آلبیکنسبرای حداقل غلظت مهار رشد 

 کاندیدا در ATPase فعالیت درجۀ اول مربوط به توان آنها در مهار
 آن هعلی را خود ضدقارچی است که به این صورت فعالیت آلبیکنس

در ادامه، نانوذرات با آسیب به ساختار سلولی،  (.18) دهندمی انجام

تغییر در عملکردهای سلول نظیر قابلیت نفوذپذیری و همچنین 

زنجیرۀ تنفسی، باعث ایجاد شکاف و  هایبر فعالیت آنزیم ریتأث

دنبال دارد شوند که مهار یا مرگ سلول مخمر را بههایی میحفره

 هایمکمل از هریک نقش انتومی ،شدهانیب موارد به توجه . با(20)

اشی از ن بیماری درمان و پیشگیری در را الکتوباسیلی و نانوسلنیوم

 اتریتأث بیان حال این با. کرد ی درکخوببه کاندیدا آلبیکنس

 شوند،می استفاده باهم که زمانی مکمل، دو این افزاییهم

ها الکتوباسیلبارگذاری نانوسلنیوم در تودۀ . است برانگیزتأمل

 و نهاآ تغییردادن شکل ۀلیوسبه را سلنیومی منبع سمیت تواندمی

 کاهش سلنیوم عنصر و شدهمتیله سلنیوم هایمتابولیت به تبدیل

 یطمح در الکتوباسیلیهای میکروارگانیسم شده ثابتچراکه  دهد؛

 هایابولیتمت و کرده متابولیزه را سلنیوم ترکیبات اندتوانسته کشت

 .(9) دکنن تولید متیالسیوندی و متیالسیون طریق از را سلنیوم

گرفته، حاکی از بهبود وضعیت سلنیوم های صورتبررسی پژوهش

بود؛ اما علت این بهبود فعال ناشناخته است.  هاالکتوباسیلدر حضور 

 هایباکتری که است صورت این به شدهدرک احتمالی سمیمکان تنها

 تهانباش خود درون را سلنیوم سلولی،داخل روش به الکتوباسیلی

 ۀادکنندآز سیستم یکعنوان به سلنیوم، وضعیت بهبود برای و کرده

 هایمسلنوآنزی به تواندمی بعدا سلنیوم این. کنندمی عمل سلنیوم

 سلنیوم مقدار تیدرنها شده و منتقل SeMet-L و SeCys حاوی

 این، تحقیقات وجود با (.3) دهد افزایش باکتریایی را هایپروتئین

افزایی نانوسلنیوم و در ارتباط با درک اثرات هم علمی اندکی

های قارچی از بیماری درمانها روی پیشگیری و سالکتوباسیلو

برای اطمینان از صحت  رونیازاجمله کاندیدیازیس وجود دارد. 

، های ناشناخته، تفسیر علمی و شرح مکانیسمآمدهدستبهنتایج 

 شود.عدی در این زمینه توصیه میانجام مطالعات ب

 داد نشان های آزمایشینمونه ضدمیکروبی اثرات بررسی

کاندیدا پتانسیل الزم برای ممانعت کامل از رشد  تمامی آنها
 نای مهم فاکتورهای و یا حداقل توانایی مهار ویروالنسآلبیکنس 

 در شده بارگذاری نانوسلنیوم»داشتند. تیمار  را مخمر

های بیشترین توان ضدقارچی را روی تمامی گونه« هاالکتوباسیل

اخیر،  هایداشت. با نگاهی به نتایج مطالعات سال کاندیدا آلبیکنس

داروهای صنعتی روی  MFCو  MICمبنی بر افزایش مقادیر 

ی درک کرد که این افزایش خوببهتوان های خانوادۀ کاندیدا، میقارچ

ای کاهش حساسیت زنگ خطر جدی بر MFCو  MICمیانگین 

تأیید توان ضدقارچی ترکیب  شرطبهداروهای متداول است. لذا 

 توان ساخت دارومی« هاالکتوباسیل در شدهبارگذاری نانوسلنیوم»

یا مکمل صنعتی با این فرموالسیون را برای کنترل بیماری 

 کاندیدیازیس توصیه کرد.
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 سپاسگزاری
از جناب آقای دکتر پیمان زارع، آقای دکتر  لهیوسنیبد

گوگانیان و خانم مهندس اردوخانی که در انجام این  رمحمدیام

 شود.تحقیق زحمات زیادی متقبل شدند، تشکر و قدردانی می

 تعارض منافع
 بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است.
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