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 های گونه برخي بر (Rumex Alveolatus) ترشک گياه قارچي ضد فعاليت

 الکتروني ميکروسکوپ با وارده آسيب بررسي و آزمايشگاهي شرايط در كانديدا

  روبشي
 

 3راد نوروزی بيتا ،2رنجبر منيره ،1مدني محبوبه

 فالٍرجاى ٍاحذ اسالهی آزاد داًشگاُ استادیار ٍ شٌاسی قارچ تخصصی دكتری 1
 فالٍرجاى ٍاحذ اسالهی آزاد داًشگاُ استادیار ٍ گیاّی علَم تخصصی دكتری 2

 فالٍرجاى ٍاحذ اسالهی آزاد داًشگاُ هیكرٍبیَلَشی ارشذ كارشٌاسی 3
 

 چکيده

 ّای بیواری تا هخاطی - سطحی ّای عفًَت كِ ّستٌذ اًساى در قارچی زایی بیواری اصلی عاهل كاًذیذا ّای گًَِ

 ایي با است. داشتِ تأخیر قارچی ّای عفًَت ٍقَع بِ ًسبت ّویشِ قارچی ضذ دارٍّای تَسعِ كٌٌذ. هی ایجاد را سیستویک

 قارچی ضذ دارٍّای دیگر ٍ فلَكًَازٍل بِ هقاٍهت است. عفًَت برای استفادُ هَرد اصلی دارٍّای از یكی فلَكًَازٍل ٍجَد،

فعالیت  بررسی تحقیق ایي از ّذف كٌذ. هی ترغیب را اًیدره جایگسیي برای تحقیق كِ است كلیٌیكی هْن هشكل یک آزٍل

 ، كاًذیذا(ATCC 90018)پاراپسیلَزیس  كاًذیذا ،(CBS 573)ای  كرٍزُبر گًَِ ّای كاًذیذا  1ضذ قارچی گیاُ ترشک

پ در شرایط آزهایشگاّی ٍ بررسی آسیب ٍاردُ با هیكرٍسكَ (ATCC 90030)گالبراتا  كاًذیذا ٍ (CBS 94)ترٍپیكالیس 

 ٍ سَكسلِ رٍش بِ آلَئَالتَس رٍهكس گیاُ استٌی ٍ اتری پترٍلیَم هتاًَلی، ،اتاًَلی ّای عصارُ بَد.الكترًٍی رٍبشی 

 فلَكًَازٍل با هقایسِ در رشذ كٌٌذگی هْار غلظت حذاقل ٍ چاّک اًتشار طریق از هیكرٍبی ضذ فعالیت شذًذ. آهادُ خیساًذى

 كِ داد ًشاى ًتایج شذ. استفادُ سلَلی ساختار هطالعِ برای رٍبشی الكترًٍی سكَپهیكرٍ تصَیر هشاّذات سپس شذ. ارزیابی

 ای، كرٍزُ كاًذیذا ترٍپیكالیس، كاًذیذا برای لیتر هیلی بر گرم هیلی 250 غلظت در اتاًَلی ی عصارُ رشذ از هواًعت ّالِ قطر

 استٌی ٍ اتری پترٍلیَم هتاًَلی، ّای عصارُ هتر، یلیه 11ٍ 11 ،23 ،25 ترتیب بِ گالبراتا كاًذیذا ٍ پاراپسیلَزیس كاًذیذا

 كاًذیذا ترٍپیكالیس، كاًذیذا برای ترتیب بِ اتاًَلی عصارُ كٌٌذگی هْار غلظت حذاقل ًكردًذ. ایجاد چشوگیری رشذ عذم ّالِ

 حذاقل لیتر، هیلی بر گرم یهیل125 ٍ 125 ،25/31 ،125 با برابر ترتیب بِ گالبراتا كاًذیذا ٍ پاراپسیلَزیس كاًذیذا ای، كرٍزُ

 عصارُ كٌٌذگی هْار غلظت حذاقل لیتر، هیلی بر گرم هیلی125 ٍ 125 ،125 ،125 برابر هتاًَلی عصارُ كٌٌذگی هْار غلظت

، 250 ،250 برابر استٌی عصارُ كٌٌذگی هْار غلظت حذاقل ٍ هیلی بر گرم هیلی 125ٍ  125، 125 ،250 برابر اتر پترٍلیَم

 داشتٌذ. هقاٍهت فلَكًَازٍل بِ هطالعِ ایي در استفادُ هَرد كاًذیذای ّای گًَِ بَد. هیلی بر گرم یهیل 250 ٍ 250

                                                           
1 Rumex alveolatus 
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 تخریب باعث ٍ كٌذ هی هْار را ّیف ایجاد آلَئَالتَس رٍهكس اتاًَلی عصارُ كِ داد ًشاى رٍبشی الكترًٍی هیكرٍسكَپ

 یک عٌَاى بِ آلَئَالتَس رٍهكس كِ كٌذ هی پیشٌْاد ها ًتایج .شَد هی ای كرٍزُ كاًذیذا ٍ ترٍپیكالیس كاًذیذا سلَلی دیَارُ

 است. دارٍ بِ هقاٍم كاًذیذای هعوَل ّای گًَِ برای جایگسیي یک ٍ كاًذیذیازیس برای درهاًی عاهل

 

 رٍبشی الكترًٍی هیكرٍسكَپ قارچی، ضذ عاهل آلَئَالتَس، رٍهكس عصارُ كاًذیذا،های كليدی:  واژه
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