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 چکیده
 یماراندر ب یخون یعفونت ها عامل ینبه عنوان چهارم کاندیدا های گونه هدف: و ینهزم

ضد  یمت به داروهاو مقاو یشکست درمانها مطرح است که موارد یمارستانب در یبستر
که به عنوان  یلزنجب یاهگ یمطالعه اثر عصاره الکل یندر ا ش شده استاردر آن گز یقارچ

بر  یردگ یقارچ مورد استفاده قرار م انگل و ،یکروب، ضد مبدن یمنیا یستممحرک س
 شد. یماده بررس Balb/cدر موش  ییاحشا یدیازیسکاند

 ییتا هفتدر هفت گروه  ماده  Balb/cسر موش  94 یمطالعه تجرب ین: در ابررسیروش 
 ATCC)آلبیکنس کاندیدا استاندارد سویه با ها موش کردن عفونی از بعدشدند.  یمتقس

 یلزنجب عصاره یترل یلیگرم در م یلیم 055و 055و 05 روز با سه دوز  7به مدت  ،( 10231
شدند و  یزها اتونا. پس از روز هفتم موشیدنددرمان گرد یفلوکونازول به صورت خوراکو 

 یژپاتولو یابیوارز یصفاق یشمارش ماکروفاژها صفاق و ،کبد،یهکل یکروبیاز نظر بار م
  تند.مورد مطالعه قرار گرف یورسل ینمتنام یگومار  یاختصاص یزیوکبد با رنگ آم یهبافت کل

توانست باعث کاهش  یبه خوب یترل یلیگرم در م یلیم 055با دوز  یلعصاره زنجب ها: یافته
ا گروه ب یسهدر مقا یصفاق یشمارش ماکروفاژها یشکبد، صفاق و افزا ها، یهکل یکروبیبار م

 یشناس یبسآ ییراتکننده تغ ییدتا یزن یاتولوژیستوپحاصل از ه یجکنترل مثبت گردد. نتا
 وگروه کنترل فلوکونازول ییروه داروگبا  یسهدر مقا یلزنجب ییدر گروه دارو یهکبد وکل

 طبقه بندی شد. یدشد متوسط و و یفیفبه صورت خاست که مثبت 
عامل ضد  یکتواند بعنوان یم یبخوب یلاست که عصاره زنجب ینا یانگرب یجنتا :یریگیجهنت

 منتشر عمل کند.  یدیازیسخوب در برابر کاند ییموثر با کارا یقارچ
 

 ."لیزنجب اهیگ"،"فلوکونازول "،" Balb/cموش "،"ییاحشا سیازیدیکاند" :کلیدی گانواژ
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 مقدمه
 هایعفونت شایعترین و مهمترین از یکی کاندیدیازیس

  های هگون از برخی بوسیله که است انسان در طلب فرصت قارچی

 فونتع این. شود می ایجاد آلبیکنس کاندیدا بویژه کاندیدا مخمری

 عوامل سایر و ایمنی سیستم اختالل با ارتباط در معموال ها

 ،کبد یهکل نظیر بدن داخلی های اندام و شود می منتشر مستعدکننده

 انجام های پیشرفت وجود با و سازد می درگیر را آنها نظایر و

 میر و مرگ موجب درمانی، و تشخیصی فرآیندهای درزمینه شده

 موثر درمان سریع شروع .(0)گردد می مستعد بیماران از بسیاری

 باعث و است ضروری سیستمیک کاندیدای عفونت کنترل برای

 یا فلوکونازول مانند هایی آزول .(0)شود می میر و مرگ کاهش

 سیستمیک قارچی های عفونت درمان برای معموال کتوکونازول

 اب دارویی ،فلوکونازول آزولی داروهای بین در شوند می استفاده

 ابلق بهترهمچنین جذب قابلیت کمتر، سمیت و جانبی عوارض

 مقاومت از متعددی موارد متاسفانه. باشد می ایران در دسترس

 قاومم های گونه وافزایش انتشار و شده گزارش دارو این به نسبت

 فوری چالش بنابراین. (0-3)باشد می گسترش حال در دارو این به

 جدید یقارچ ضد داروهای توسعه و کشف دارویی تحقیقات در

  .است میکروبی و گیاهی منابع از

 رددا تاریخ اعماق در ریشه که است کهنی دانش درمانی گیاه

 قبیل از مشهور طبی مکاتب اصلی  های پایه از یکی همیشه و

 طب یزن و ایران یونان، چین، بابل، آشور، هند، مصر، باستانی تمدن

 ییدارو یطشرا یکه دارا یاهانگ یناز ا یکی. (3)است بوده اسالمی

 یم نجبیلز یاهاست، گ یو ضد قارچ یکروبیخصوصا اثر ضد م

جزء  کهRose   Zingiber Officinialeعلمینام  باباشد که 

 یابوده و در نقاط مختلف دن است Zingiberaceaeخانواده 

-35واجد  یلخشک زنجب یزومر باشد. یم یمتفاوت یاسام یدارا

 3 ،یبردرصد ف 0 ی،چرب ٪05، ینپروتئ ٪05درصد نشاسته،  95

-2روغن فرار و  رصدد 0-9 رطوبت،  ٪05  معدنی، مواد درصد

 بارز خصوصیت دو. باشد می موسیالژ و رزینی ماده صددر  0

 فرار وغنر محتویات به ترتیب به که است آن تند مزه و بو زنجبیل

 باعثکه  آنمهم  یبترک دو باشدمی مربوط رزینی مواد و

 شودمی هاقارچ و ها باکتری از بسیاری رشد از جلوگیری

, 7) است (Gingerdiol)جنجردیول و( Gingerol) یرولجنج

 ک،یدرمان سوء هاضمه، نفخ، استفراغ، اسهال، کول در زنجبیل .(2

سردرد،  ی،اختالالت معده، سرماخوردگ یگرو د اسپاسم

 ی،چلک ی،خواب یب ید،کننده، آب مروار یضدعفون یت،استئوآرتر

 التهاب، ضدخلط آور، معرق، محرک گردش خون، صفرا آور، 

 قارچ، تومور، جرب، چشم، التهاب ماالریا، سر، شوره سرفه،

 ی. اثرات ضد قارچ(05, 4)شود می استفاده باکتری و ویروس

ت قرار گرفته اس یشمورد آزما یبه فراوان یلعصاره و اسانس زنجب

 کمتر in vivo  بصورت آن ضدکاندیدایی اثرات ولی (00-09)

 تاثیر بررسی مطالعه، این از هدف بنابراین .است شده بررسی

 کسیستمی کاندیدیازیس روی بر زنجبیل دارویی گیاه عصاره

 بخشی اثر این که باشد می Balb/c  موش در شده ایجاد تجربی

 وثرم صورت در و است شده مقایسه فلوکونازول صناعی داروی با

 درمان به کمک جهت در آن از توان می فوق دارویی گیاه بودن

 یتسم کاهش یا و سیستمیک کاندیدیازیس به مبتال بیماران

 . برد بهره شده استفاده صناعی داروهای

 

 بررسی  روش

 الکلی عصاره و  زنجبیل گیاه تهیه

 شهر معتبر هایعطاری از زنجبیل گیاه شده خشک ریشه

 بوسیله کردن، خشک و شستشو از پس. شد خریداری اهواز

 پودر از گرم 055 مقدار و گردید آسیاب کامال کن خرد دستگاه

 گردیده مخلوط استریل ارلن در %43 الکل لیتر میلی 055 با حاصل

 دقیقه در دور 055 سرعت با شیکر دستگاه بر روز سه مدت به و

 کمک به حاصل مخلوط آن از پس و شد.داده قرار اتاق دمای در و

 شده صاف محلول. گردید صاف ( 0 شماره )واتمن صافی کاغذ

 (Germany Kari-Kolb -)فور دستگاه درون هفته یک مدت به

 اضافی الکل تا شد داده قرارسانتیگراد  درجه  05 دمای با استریل
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 های رقت. شد آوری جمع آن خالص عصاره و گردد خارج آن

 روعش تا و  شد تهیه آن از لیتر میلی در گرم میلی 05 و 055 ،055

 . شد نگهداری گراد سانتی درجه 9 یخچال در کار

 آلبیکنس کاندیدا مخمر تهیه

( ATCC:10231)لبیکنسآ کاندیدا مخمر استاندارد سوش

 ندیج دانشگاه پزشکی دانشکده شناسی قارچ گروه کلکسیون از

 محیط در آن تازه کشت تهیه از پس. گردید تهیه اهواز شاپور

 سالین رباف فسفات با شستشو بار سه و مایع دکستروز سابورو

 مال وسیله به لیتر میلی یک در مخمری سلول ۷05 تعداد استریل،

( یترل یلیم 0/5) یداخل صفاق یقتزر جهتو  شد شمارش نئوبار

 .(03, 00)گردید آماده موش به

 Balb/c موش تهیه

 هفته 2 تا 3 سنی میانگین با Balb/C نژاد ماده موش سر 94

 هوازا پزشکی علوم دانشگاه تحقیقات مرکز از گرم 00 تا 02 وزن و

 00 و تاریکی ساعت 00 استاندارد شرایط تحت و شده خریداری

 دانشگاه خانه حیوان در مناسب دمای و تغذیه و روشنایی ساعت

 . شدند نگهداری

 حیوانات بندی گروه

 ونتعف ایجاد از پس. ندشد تقسیم  تایی 7 گروه 7 به هاموش

 سرم لیتر میلی 0/5 موش هر به بندی گروه طبق هاموش در

 شرکت) (کیلوگرم  گرم میلی 00)فلوکونازول داروی فیزیولوژی،

 شده تهیه های غلظت یا و (07)(، تبریزایران ،داروسازی زهراوی

 .شد خورانده روز 7 مدت به زنجبیل عصاره از

A1 :سرم کننده دریافت)عفونی مثبت کنترل گروه 

 رمس کننده دریافت) منفی کنترل گروه: A2( عفونت+  فیزیولوژی

  ( فیزیولوژی

A3 :داروی کننده دریافت) فلوکونازول داروی گروه 

 کننده دریافت) زنجبیل شاهد گروه  A4:( عفونت+    فلوکونازول

 گروه B1: (لیتر میلی در گرم میلی 055 غلظت با زنجبیل عصاره

 اب زنجبیل عصاره کننده دریافت) گرم میلی 05 زنجبیل داروی

 داروی گروه B2:( عفونت+  لیتر میلی در گرم میلی 05 غلظت

 تغلظ با زنجبیل عصاره کننده دریافت) :گرم میلی 055 زنجبیل

 زنجبیل دارویی گروه B3:( عفونت+  لیتر میلی در گرم میلی 055

 میلی 055 غلظت با زنجبیل عصاره کننده دریافت): گرم میلی 055

 (عفونت+  لیتر میلی در گرم

 اقصف مایع و ها اندام میکروبی بار آزمایشگاهی بررسی

 صفاقی ماکروفاژهای تعداد شمارش و

 یزیولوژیف سرم لیتر میلی یک در وکبد کلیه بافت از گرم 0/5

 ویر حاصل سوسپانسیون از لیتر میکرو 055 سپس و شده هموژن

 با همراه (biolife, Italia)آگار دکستروز سابورو محیط

 92 و شد داده کشت (Penta, Czech republic) کلرامفنیکل

 حاصل های کلنی تعداد سپس شد انکوبهدرجه   37در  ساعت

 رنگ از پس و گردید تهیه کبد و کلیه بافتی مقاطع. شدند شمارش

 گوموری و (H&E) ائوزین و هماتوکسیلین متدهای با آمیزی

 و مخمر قارچی عناصر مشاهده جهت (GMS)سیلور متنامین

 .(02)شد بررسی میکروسکوپ با هایف،

 سرم لیتر میلی 05 تزریق وسیله به صفاقی ماکروفاژهای

 گردیدند جدا( لیتر میلی 0 بار هر و دومرحله در) سرد فیزیولوژی

 رسوب دقیقه 05 مدت به  g ×  355 دور در سانتریفوژ از پس و

 -DMEM F12( Bio-IDEA company لیتر میلی 0 در حاصل

IRAN)  055. شدند شمارش نئوبار  الم بوسیله سپس و شد حل 

 همراه آگار دکستروز سابورو محیط روی صفاق مایع از میکرولیتر

 کلنی شمارش با ساعت 92 از پس و شد داده کشت کلرامفنیکل با

  .(04, 03, 00)شد بررسی صفاق مایع قارچی بار ها

طرح تحقیقاتی با شناسه اخالق 

IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.040 علوم در دانشگاه 

 جندی شاپور اهواز تصویب شد. پزشکی

  نتایج تحلیل و تجزیه آماری هایروش

 می استفاده  SPSS Ver22 افزار نرم از آماری آنالیز جهت

 کی واریانس آزمون از استفاده با حاصله هایداده میانگین کنیم

 دار معنی سطح در  Tukey تعقیبی تست و  ANOVA یا طرفه

 .گرفت قرار آماری ارزیابی مورد 50/5
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 یافته ها

 ماکروفاژهای شمارش: صفاقی ماکروفاژهای شمارش

 دارویی گروه در که.گرفت انجام ها گروه همه در صفاقی

 شد شمارش ماکروفاژ تعداد بیشترین گرمی میلی 055 و 05زنجبیل

 (.0 جدول) 

 مختلف گروههای در کبد قارچی بار: کبد قارچی بار

 و شد شمارش مثبت کنترل گروه در تعداد بیشترین. شد بررسی

که  شد مشاهده 055 زنجبیل گروه های موش در تعداد کمترین

 055 غلظت با زنجبیل عصاره. P<0.017)اختالف معنادار بود)

 قارچی ارب دیگر دوز دو خوبی به نتوانسته لیتر میلی در گرم میلی

 .(0 جدول)  دهد کاهش را کبد

 مختلف گروههای در کلیه قارچی بار: کلیه قارچی بار

 گروه هکلی بافت در کاهش بیشترین کلیه بافت در. شد بررسی

 میلی در گرم میلی 055 غلظت با زنجبیل عصاره .بود فلوکونازول

 که اختالف است کرده ایجاد کلیه قارچی بار در کاهش نیز لیتر

)  P>0.415 )گروه فلوکونازول ندارد )بار قارچی معناداری با 

 (.0 جدول

 گروههای در صفاق مایع قارچی بار: صفاق مایع قارچی بار

 با جبیلزن توسط قارچی بار کاهش بیشترین. شد بررسی مختلف

که نسبت   است گرفته صورت لیتر میلی در گرم میلی 055 غلظت

 بیشترین. P<0.046)به گروه کنترل مثبت کاهش معناداری داشت)

 گرم میلی 055 غلظت با زنجبیل عصاره گروه به مربوط قارچی بار

 (.0 جدول)  بود لیتر میلی در

 ایه گروه های موش کبد و کلیه بافت پاتولوژی بررسی

  مختلف

 گروه موشهای کلیه بافت در اختصاصی آمیزی رنگ در

 کلیه های لوله بین  در وپسودوهایف میسلیوم مخمر، ،عفونی

 می سیستمیک کاندیدیازیس ایجاد بر تاییدی که شود می مشاهده

 گروه از کلیه بافت از GMS آمیزی رنگ در  .( 1A1شکل) باشد

 و شود نمی مشاهده مخمری هیچ زنجبیل کنترل و منفی کنترل

 گروه در  (. 1A4 و1A2شکل) باشد می طبیعی کلیه بافت ساختار

 در اه مخمر ولی شده حفظ کلیه بافت ساختارکلی فلوکونازول

 وهمچنین شود می مشاهده کلیه های گلومرول از بعضی داخل

 شده مچاله و متراکم هسته دارای کلیه ای لوله های سلول از بعضی

 بافت ازGMS  اختصاصی آمیزی رنگ در (. 1A3شکل) هستند

 لوله بین در ای توجه قابل میزان به مخمرها 05 زنجبیل  گروه کلیه

 آمیزی رنگ در(. 1B1شکل) شودمی مشاهده کلیه های

 لوله بین در 055 زنجبیل  گروه کلیه بافت ازGMS  اختصاصی

 کلیه بافت در.  ( 1B2شکل)  شود نمی دیده مخمری کلیه های

 بین در و ها گلومرول از بعضی در ها مخمر 055 زنجبیل گروه

 خیبر در نیز کلیه های لوله تخریب و دارد وجود کلیوی های لوله

 .( 1B3شکل)  شود می دیده نواحی از

 گروه موشهای کبد بافت در اختصاصی آمیزی رنگ در

 می دیده مجتمع طور به وپسودوهایف میسلیوم مخمر، عفونی،

 کنترل و منفی کنترل گروه دو کبد بافت در (.2A1شکل) شود

 عیطبی کبدی طناب آرایش شود نمی مشاهده مخمری هیچ زنجبیل

 نمی شاهدهم ی کبد بافت در پاتولوژیکی تغییرات هیچگونه و بوده

 2A4 شکل) باشد می نرمال کامال کبدی های وسینوزئید شود

 یداروی گروه در کبد بافت از اختصاصی آمیزی رنگ در. (2A2و

 شودمی مشاهده کبد بافت در مخمری تجمع فلوکونازول

 مخمری 055 و 05 زنجبیل گروه کبد بافت در(. 2A3شکل)

 05 زنجبیل گروه در کبد بافت از آمیزی رنگ در. نشد مشاهده

 بدک بافت تخریب و نکروز و رفته دست از سلولی طناب آرایش

 ای توجه قابل زانمی به التهابی های سلول و شود می مشاهده

 بافت 055 زنجبیل گروه در(. 2B1, 2B2شکل) شود می مشاهده

 در . ودهب طبیعی کامال وسینوزئیدها کبدی طناب آرایش نظر از کبد

 کبدی های سلول تخریب و نکروز 055 زنجبیل گروه کبد بافت

 در نیز التهابی های سلول و مخمر این بر عالوه. شود می مشاهده

  .(2B3شکل)  گردد می مشاهده کبد بافت
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 صفاق ماکروفاژهای تعداد و کبد و کلیه بافت صفاق، مایع قارچی بار: ۱ جدول

 گروه             

  میانگین

 تمثب کنترل یمنف کنترل فلوکونازول یلزنجب کنترل ۰۲ زنجبیل ۱۲۲ زنجبیل ۰۲۲ زنجبیل

 ۰۱۲×۷۱ ۰۱۲×۷ ۰۱۲×۶۶ 5 ۰۱۲×۱۲ 5 ۰۱۲×۰/۱۰۱ ( CFU/ML) کبد بافت قارچی بار

 ۰۱۲×۶۲ ۰۱۲×۳/۱۰ ۰۱۲×۱۱۷ 5 ۰۱۲×۱۶/۷ 5 ۰۱۲×۴/۰۵ (CFU/ML) کلیه بافت قارچی بار

 ۵۳/۶۱×۰۱۲ 5 ۶۶/۱۱×۰۱۲ 5 ۰۶×۰۱۲ ۱۳×۰۱۲ ۱۲۰×۰۱۲ (صفاق کل) صفاق مایع قارچی بار

 ۱۱/۴×۴۱۲ ۱/۴×۴۱۲ ۴۷/۴×۴۱۲ ۱۴/۴×۴۱۲ ۱۱/۶×۴۱۲ ۱۱/۶×۴۱۲ ۳/۰×۴۱۲ صفاقی ماکروفاژهای تعداد

 

 

 
 بحث

 اسانس و عصاره میکروبی ضد فعالیت متعددی مطالعات

 هایپروتوزوئر و ها ویروس ها، باکتری ها،قارچ برابر در را زنجبیل

 فعالیت قبلی های گزارشدر. (03-00, 7)اند کرده بررسی بیماریزا

 رد انسانی های پاتوژن از تعدادی علیه بر  زنجبیل قارچی ضد

 دهدا نشان آزمایشگاه در لیتر میلی در گرم میلی 0از کمتر غلظت

 یک از استفاده با کردیم تالش ما مطالعه، این در. (05)است شده

 برابر در ار زنجبیل توانایی سیستمیک، کاندیدیازیس از موشی مدل

C. albicans کنیم بررسی. 

 دوزهای  in vivo قارچی ضد اثرات حاضر، مطالعه در

 کبد دامهایان هیستوپاتولوژی اثرات و بارقارچی بر زنجبیل مختلف

 و کاندیدیازیس عفونت باالی ریسک با عضو دو بعنوان کلیه و

 ستمیکسی کاندیدیازیس تجربی مدل یک در(  عفونت منبع) صفاق

 . شد بررسی  Balb / c موش در
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 کروبیمی ضد فعالیت مانند زنجبیل مفید خواص به توجه با

 قرار ما توجه مورد گیاه ،این آن التهابی ضد و قارچی ضد و

 نیرا به پروتئ لیزنجب یضد قارچ اثرات ای مطالعه در.گرفت

ز ا یآن بر برخ ینسبت داده و اثر مهار لیزنجب زومیموجود در ر

 Fusarium)  زپارومیاکس ومیها، مانند فوزارقارچ

oxysporum )(03)شد یبررس . Nguefack همکاران و. 

 ومیرفوزاریتواند از تکث یم لیکه عصاره زنجب دادند نشان (20)

 لوسیآسپرژ ،(Fusarium moniliforme) فرم یلیمون

 گاتوسیفوم لوسی( و آسپرژAspergillus flavusفالووس )  

  (A. fumigatus) (.00)کند یریجلوگ یشگاهیآزما طیشرا در  

 یبر رو یاهیعصاره گ 33 یو همکاران خواص ضد قارچ کریف

 گزارش ونموده  یابیارز را انسانشده  شناخته یعفونت قارچ 03

مختلف  یگونه ها بر یمهار اثرات لیزنجب یها عصاره که دادند

 .(00)دارند یقارچ

 موش صفاق مایع و کلیه و کبد کشت از حاصل نتایج

 و کاندیدا رشد مهار دهنده نشان شده آزمایش مختلف گروههای

 نزدیک و درمان بدون شاهد گروه با مقایسه در قارچی بار کاهش

 . بود فلوکونازول گروه به

 .C رشد 055 رقت در زنجبیل عصاره داد نشان نتایج این

albicans کاهش فلوکونازول از بهتر حتی و موثر طور به تقریبا را 

 داده نشان همکاران و محمدی مطالعه در(.  p<0.05)است  داده

 مقابل در قوی قارچی ضد خواص دارای زنجبیل عصاره که شد

 بیماران از که است فلوکونازول به مقاوم  C. albicans های گونه

 یگرید درمطالعه (03)اند شده جدا تناسلی کاندیدیازیس به مبتال

 مازولیبا کلوتر سهیدر مقا مازولیو کلوتر لیزنجب کالینیکل اثر

مطالعه نشان داد  جینتا .گرفت قرار یبررس مورد ییتنها به نالیواژ

موثر بوده و ممکن است  ٪0 مازولیو کلوتر لیزنجب یکه کرم حاو

 نالیواژ سیازیدیکاند درمان یبرا ییتنها به مازولیاز کلوتر دتریمف

 .(09)باشد

 عصاره اثرات که داد نشان مطالعه این در جاصل نتایج

 نتایج لیتر در گرم میلی055 غلظت و نبوده دوز به وابسته زنجبیل

 داده لیترنشان در گرم میلی 055 غلظت به نسبت تری ضعیف

 بهتر جذب جهت بود بهتر شاید دوز این باالی غلظت بدلیل. است

 جزام دوز چند بصورت عصاره آن، اثرات افزایش و دارو بیشتر و

 حاوی زنجبیل .شود بررسی مجددا و شده خورانده روز در

 مواد ترین مهم از هستندکه فالونوئیدها مانند فنولیک پلی ترکیبات

 ترکیبات  نای. باشد می گیاه این بیولوژیکی اثرات مسئول شیمیایی

 . (00)هستند قارچی ضد های فعالیت مسئول احتماال

 رد کلیه بافتی مقاطع اختصاصی آمیزی رنگ در همچنین

 ایه لوله بین در لیتر میلی در گرم میلی055 زنجبیل دارویی گروه

 آمریکا، کشور در 0550 سال در. نشد دیده مخمری کلیه

Manohar  گیاه قارچی ضد اثر خود مطالعه در همکاران و 

  Balb/c موش در آلبیکنس کاندیدا علیه بر  Origanum دارویی

 داروی  که رسیدند نتیجه این  به و دادند قرار بررسی مورد را

 از بعد دارو گروه های موش از %25 ماندن زنده باعث فوق گیاهی

 زیآمی رنگ با کلیه اسمیر پاتولوژی های بررسی ودر شد روز 35

 وزدکستر سابورو محیط در هاکلیه کشت همچنین و %0 بلودومتیلن

 در (03)گرفت انجام آلبیکنس کاندیدا های کلنی شمارش و آگار

اثر عصاره گیاه  و گرفت صورت مشابهی کار نیز حاضر مطالعه

 داد شانن حاصل دارویی زنجبیل با فلوکونازول مقایسه شد و نتایج

 در گرم میلی 055 دوز ها موش در مصرفی دوز سه بین از که

 اتاثر و بافتها میکروبی بار کاهش لحاظ از بدن وزن کیلوگرم

 مصرف قابل و کرده عمل 055 و 05 دوز دو از بهتر بافتی نامطلوب

 انجام in vivo بصورت بیشتری های بررسی است الزم البته. است

 .گیرد

 یذات ایمنی درسیستم سلولی عمده جمعیت یک ماکروفاژها

 عدادیت ترشح توسط التهابی، پاسخ ایجاد در مهمی نقش که هستند

 وضعم به ها ماکروفاژ خوانی فرا. دارند ها کیموکین و هاسیتوکین از

 یراز است برخوردار باالیی اهمیت از قارچی بیماریهای در عفونت

 یزبانم دفاع در سلولها موثرترین و مهمترین از یکی اولیه مراحل در

 درمان زمان مدت شده، تزریق مخمرهای دوز. شوند می محسوب

 هشد شمارش ماکروفاژهای تعداد در تواند می کردن اتونایز زمان و

 .(07)باشد داشته نقش
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 هب زنجبیل عصاره تحقیق این از حاصل نتایج به توجه با

 ادهد انجام را موضع به ماکروفاژها فراخوانی است توانسته خوبی

 یارئی .است بوده بیشتر هم کونازول فلو گروه از حتی تعداد این و

 دادند انجام تهران در که ای مطالعه در 0554 سال در وهمکاران

 وشم در کاندیدایی سیستمیک عفونت بر M14گیاهی داروی تاثیر

Balb/c فوق گیاهی داروی که رسیدند نتیجه این به کردند بررسی 

 گروه در ساعت 09 از بعد ها موش ومیر مرگ میزان کاهش باعث

 تعداد وکاهش ها کلیه کشت از حاصل کلنی تعداد وکاهش دارو

 ماکروفاژهای تعداد  همچنین. شد خون کشت از حاصل کلنی

 شافزای کنترل گروه با مقایسه در دارو گروه های موش در صفاقی

 و ها موش حفظ در موثر را پدیده این و (02)داد نشان داری معنا

 مورد رد ما نتایج با که گرفتند نظر در ها اندام میکروبی بار کاهش

 . داشت شباهت زنجبیل

 گیری نتیجه

 در را زنجبیل ی عصاره قارچی ضد اثرات ها یافته این 

 عصاره که است این بیانگر و دهدمی نشان  in vivo شرایط

 خوب کارایی با موثر قارچی ضد عامل یک بعنوان تواندمی زنجبیل

 تواندیم گیاه این همچنین. کند عمل منتشر کاندیدیازیس برابر در

 یژهو به کاندیدیازیس، مانند قارچی، هایعفونت از جلوگیری برای

 آنها میسینرژیس اثر بررسی.  باشد مفید باال ریسک با بیماران در

 و شیمیایی داروهای سمیت منظورکاهش به ها بیوتیک آنتی با

 .شود می پیشنهاد نیز دارو جانبی اثرات کاهش
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Effect of Zingiber officinale Extract on Tissue Changes in BALB/c Mice with 

Systemic Candidiasis 

 
Mahnaz Fatahinia1, Ali Ghamari2, Esrafil Mansori3  

 

Abstract 

Background and Objectives: Candida species are the fourth agent of blood 

infections in hospitalized patients. Many cases of treatment failure and 

resistance to antifungal drugs have been reported. In this study, the effect of 

alcoholic extract of ginger, as an immune system stimulant, with 

antimicrobial and antifungal properties, was surveyed on systemic 

candidiasis in Balb/c mice. 

Materials and Methods: In the experimental study, 49 female mice of 

Balb/c were randomly divided into seven groups (n=7 in each group). After 

intravenously injection by the standard strain of C. albicans (ATCC 10231), 

mice were treated by ginger extract at doses of 50, 100 and 200 mg/ml and 

fluconazole (12 mg/kg of body weight, 0.1 ml) for 7 days. Then the mice 

were euthanized and evaluated for microbial load of the kidneys, liver, 

peritoneum liquid and peritoneal Macrophages. In addition pathological 

examinations of kidney and liver tissues were carried out by specific staining 

of GMS.  

Results: Ginger extract at 100 mg/ml was able to reduce the microbial load 

of the kidneys, liver, peritoneum and increase the count of peritoneal 

macrophages compared to the positive control group. The results of 

histopathology also confirmed the pathological changes of liver and kidney 

tissues in ginger group compared to fluconazole and positive control group 

which were classified as mild, moderate and severe. 

Conclusion: The results indicate that ginger extract can act as an effective 

antifungal agent with good efficacy against invasive candidiasis. 

 

Key words: “Systemic Candidiasis”; “Balb / c mouse”; “Fluconazole”;” 

Ginger”. 
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