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چکيد ه 

تاکنون خواص دارویی بسیاری برای سیر شناخته شده است. در طب سنتی ایران نیز از آن برای کمک به سالمت و درمان بیامری های 
مختلف استفاده شده است. در این مطالعه به بررسی اثرات درمانی عصاره آبی سیر در کاندیدیازیس جلدی تجربی در بز پرداخته شده 
است. در این تحقیق از چهار راس بز ماده هشت ماهه استفاده شد. بعد از ایجاد تضعیف سیستم ایمنی، ml 0.1 از سوسپانسیون کاندیدا 
آلبیکنس )ml/سلول 106×2/5( بصورت داخل جلدی در چهار نقطه از پوست هر بز تلقیح گردید )الف: پوست سمت راست قفسه سینه 
جهت درمان با عصاره آبی سیر، ب: پوست سمت چپ قفسه سینه جهت درمان با نیستاتین، ج: پوست تهی گاه سمت راست جهت درمان 
با آب مقطر و د: پوست تهی گاه سمت چپ بدون درمان(. چهار روز بعد از تلقیح کاندیدا آلبیکنس نشانه های بافت شناسی بصورت تورم 
جلدی، ایجاد وزیکول، قرمزی و پوسته پوسته شدن ناحیه تلقیح مشخص گردید. ضایعات جلدی ایجاد شده بدنبال تجویز عصاره آبی سیر 
برای پنج روز و تجویز نیستاتین برای هفت روز بطور کامل بهبود یافت، درحالی که بدنبال عدم درمان و یا تجویز آب مقطر، جراحات به 
سطح پوست رس باز کرده و از آن ترشحات غلیظ کرم رنگ خارج گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عصاره آبی سیر می تواند 

کاندیدیازیس جلدی ایجاد شده ناشی از کاندیدا آلبیکنس را در مدت کوتاه تری نسبت به نیستاتین درمان مناید. 
 

  كلامت كليدی: کاندیدا آلبیکنس، کاندیدیازیس جلدی، عصاره آبی سیر، بز

• وحید نجارنژاد )نویسنده مسئول(
گروه بیامری های درونی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

 • عبدالغفار اونق
گروه میکروبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

• نویده میرزاخانی
گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

• حمیدرضا رئیسی
گروه بیامری های درونی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

تاريخ دريافت: 02-07-1397  تاريخ پذيرش: 1397-10-16

Email: v.najarnezhad@urmia.ac.ir

بررسی اثرات درمانی عصاره آبی سیر در کاندیدیازیس 
جلدی تجربی در بز

DOI: 10.22092/vj.2019.123297.1496شامره 124 پاییز 1398



شامره 124، نرشيه د امپزشكی، پاییز 1398

75

 

•  Veterinary Researches & Biological Products No 124 pp: 74-81
 
Assessment on therapeutic effects of water extract of garlic on experimental cutaneous candidiasis in goats 
By: Najarnezhad V., (Corresponding Author) Department of Internalmedicine, Faculty of Veterinary Medicine, Ur-
mia University, Urmia, Iran. Abdolghafar O., Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia 
University, Urmia, Iran. Mirzakhani N., Department of Clinical Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia 
University, Urmia, Iran. Raeesi H., Department of Internalmedicine, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia Uni-
versity, Urmia, Iran.
Received: 2018-09-24         Accepted: 2019-01-06

Email: v.najarnezhad@urmia.ac.ir
Many therapeutic effects have been known for garlic, so far. It has been used for health and treatment of various 
diseases in Iranian traditional medicine. This study was conducted to evaluate the therapeutic effects of water extract 
of garlic on experimental cutaneous candidiasis in goats. In this study four 8-month-old goats were used. After weak-
ening the immune system, each animal were inoculated in four points with 0.1 ml of Candida albicans suspension 
(2.5×106 cells/ml) intracutaneously (A: Right side of the chest for treatment with garlic extract, B: Left side of the 
chest for nystatin treatment, C: Right flank for treatment with distilled water, and D: Left flank without treatment). 
Histopathological finding were identified as, cutaneous swelling, vesicles formation, redness and scaling of the skin, 
four days after Candida albicans inoculation. Clinical signs of cutaneous candidiasis were completely recovered, 
after the administration of garlic extract for 5 days and nystatin for 7 days. Cutaneous injuries created in non-treated 
and distilled water-treated groups opened to the skin surface and creamy secretions released. The results of this study 
showed that water extract of garlic can repair cutaneous candidiasis lesions in a shorter time period compared to 
nystatin in goat.

Key words: Candida albicans, Cutaneous candidiasis, Water extract of Garlic, Goat

مقدمه
کاندیدا  نام  به  مخمرهایی  از  ناشی  قارچی  عفونت  یک  کاندیدیازیس 
آن ها  بین  از  که  گونه مخمر شناسایی شده،   ۲۰ از  بیش  تاکنون  است. 
کاندیدا آلبیکنس شایع ترین عامل ایجاد کاندیدیازیس در انسان و دام ها 
سطح  در  فرصت طلب  طبیعی  فلور  یک  بعنوان  کاندیدا  مخمر  است. 
عالئم  رشد،  رشایط  شدن  فراهم  با  و  دارد  وجود  مخاطات  و  پوست 
به محل عفونت متغیر  این عالئم بسته  بروز می کند که  کاندیدیازیس 
است )8(. کاندیدیازیس جلدی در افراد دچار نقص سیستم ایمنی بعنوان 
فوالت  و   B1۲ ویتامین  آهن،  کمبود  است.  مطرح  جدی  مشکل  یک 
می تواند در میزان بروز کاندیدیازیس موثر باشد. تاکنون کاندیدیازیس 
در سگ، گربه، اسب، بز و طیور گزارش شده است )6(. کاندیدیازیس 
مخاط دهان و گلو یا کاندیدیازیس ناحیه دهانی-حلقی  به  برفک )یا 
thrush( نیز شناخته می شود. بدنبال ورود برخی از گونه های کاندیدا به 
که  می دهد  رخ  سیستمیک(  )کاندیدیازیس  مهاجم  کاندیدیازیس  خون 
ممکن است با عالئم پوستی نیز همراه باشد )17(. کاندیدیازیس جلدی 

و  ناخن  مو،  پوست،  کرنئوم  اسرتاتوم  در  شده  کراتینه  مرده  بافت  به 
شاخ محدود می شود. ضایعات آن از وزیکول، پاپول و پوستول تا ایجاد 
اولرس با لبه های تیز و مجزا کننده پرخون با سطح بدبو و یا اکسودای 
پوست  بصورت  آن  مزمن  ضایعات  است.  متغّیر  خاکسرتی،  و  سفید 
برجسته  خوردگی های  چین  با  مو  بدون  و  شده  نازک  هیپرکراتوتیک 

مشخص می شود )6(.
در حال حارض داروهای ضدقارچ مختلفی از جمله نیستاتین، فلوکونازول، 
ناتامایسین و آمفوتریسین ب جهت درمان عفونت های قارچی در بازار 
تجویز  و  درمان  داروها جهت  این  از  وسیع  استفاده  می باشد.  موجود 
این  از  برخی  به  مقاوم  سویه های  ایجاد  باعث  آن ها  پیشگیری کننده ی 
بروز  و  دارویی  مقاومت های  چنین  ایجاد   .)۲3( است  شده  داروها 
جایگزین  به  متایل  آنها،  مدت  از مرصف طوالنی  ناشی  جانبی  عوارض 
با نام   Garlic یا  کردن ترکیبات طبیعی جدید را افزایش می دهد. سیر 
علمی Allium sativum از خانواده لیلی آسه، گیاهی است علفی به طول 
۲5-75 سانتی مرت )5(. خاستگاه اصلی آن آسیای میانه است و امروزه در 
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رسارس دنیا کشت می شود. در بسیاری مناطق، از آن به عنوان ادویه و 
افزودنی غذایی استفاده می شود. خواص دارویی سیر در ایران شناخته 
شده است و از دیرباز قسمت های مختلف این گیاه در طب سنتی ایران 
مورد استفاده قرار می گرفته است. در سال های اخیر با کشف خواص 
التیام دهنده زخم، ضد فشار  انگلی،  باکرتیایی، ضد ویروسی، ضد  ضد 
و  التهاب، ضد رسطان  ضد  ترومبوز،  ضد  آترواسکلروزیس،  ضد  خون، 
تقویت کننده سیستم ایمنی این ماده بیش از پیش در پزشکی و دامپزشکی 
نشان  متعدد  داروشناسی  تحقیقات   .)۲( است  گرفته  قرار  توجه  مورد 
داده است که سیر اثرات درمانی فراوان با سمیت پائین دارد. دی آلیل 
دی سولفینات )آلیسین( مهم ترین آلکالوئیدی است که مسئول بسیاری 
از اثرات سودمند سیر است )5(. اما آلکالوئیدهای دیگری نظیر دی آلیل 
دی سولفید (DDS)، اس آلیل سیستئین (SAC) و دی آلیل تری سولفید 
(DTS) نیز در اثرات درمانی این گیاه نقش دارند )1۰(. مطالعات قبلی 
بر روی  آزمایشگاهی  آبی سیر در رشایط  نشان داده است که عصاره 
اثرات  بررسی  مطالعه  این  از  )3(. هدف  است  موثر  آلبیکنس  کاندیدا 
درمانی عصاره آبی سیر بر روی کاندیدیازیس جلدی تجربی در بز بود. 

مواد و روش  ها
در  موجود   )PTCC:  5۰۲7( آلبیکنس  کاندیدا  از  تحقیق  این  در 
ارومیه  دانشگاه  دامپزشکی  دانشکده  قارچ شناسی  بخش  آرشیو 
براث  دکسرتوز  سابرو  کشت  محیط  در  مذکور  مخمر  شد.   استفاده 
در  هفته  یک  مدت  به   (Merck KGaA, Darmstadt, Germany)
و  مخمر  رشد  از  پس  داده شد.  سانتی گراد کشت  درجه   ۲5 انکوباتور 
شامرش تعداد آن ها به روش لوله نیم مک فارلند )ml/سلول 1۰6× 1-۲( 
در رسم فیزیولوژی اسرتیل تنظیم و غلظت ثابتی از آن )ml/سلول 1۰6× 

۲/5( برای تلقیح آماده گردید )14(. 
همدان  تازه  سیر  از  تحقیق  این  در  سیر  آبی  عصاره  تهیه  برای 
خارجی  پوسته  منودن  جدا  و  خریداری  از  پس  سیرها  شد.  استفاده 
شدند.  مخلوط  مقطر  آب  با  یک  به  یک  نسبت  به  و  آسیاب  آن، 
مدل شیکر  به  مجهز  انکوباتور  در  ساعت   ٤٨ مدت  به   سپس 

 ٣٧ دمای  در   KS 4000 I control (IKA Co, Staufen, Germany(
جدا  صافی  توسط  آن  درشت  ذرات  شدند.  انکوبه  سانتی گراد  درجه 
مدل روتاری  دستگاه  کمک  به  آمده  بدست  یکنواخت  مایع  و   گردید 

)Laborota 4000 efficient (Heidolph Co, Schwabach, Germany در 
دمای ٥٠ درجه سانتی گراد و چرخش ٩٠ دور در دقیقه تغلیظ گردید. 
عصاره حاصل ظرف مدت چهار روز در انکوباتور 37 درجه بطور کامل 
در  دربسته  در ظرف  استفاده  زمان  تا  آمده  بدست  پودر  شد.  خشک 
یخچال نگهداری گردید )4(. کمرتین غلظت مهارکنندگی (MIC)، حداقل 
استفاده  مورد  سیر  آبی  عصاره  موثر  دوز  و   (MFC) کشندگی  غلظت 
آزمایشگاهی  در رشایط  و همکاران  فانی  توسط  قبال  مطالعه،  این  در 
 64 µg/ml از دوز درمانی  این مطالعه  در   .)3( است  مشخص گردیده 

عصاره آبی سیر استفاده شد )3( .
)دوره  هفته  دو  برای  خریداری  از  بعد  ماهه   8 نر  بز  راس  چهار 
ارومیه  دانشگاه  دامپزشکی  دانشکده  درمانگاه  تطابق پذیری( در محل 
بدو  در  گردد.  حاصل  اطمینان  آنها  سالمت  از  تا  شدند  نگهداری 

شامل  الطیف  وسیع  انگل های  ضد  با  آزمایش  مورد  حیوانات  ورود، 
با   ،(Razak Lab Co, Tehran, Iran) خوراکی  به صورت  آلبندازول 
جلدی  زیر  تزریق  به صورت  آیورمکتین  و  بدن  وزن   7/5  mg/kg  دوز 
(Razak Lab Co, Tehran, Iran) با دوز mg/kg ۰/۲ وزن بدن بر علیه 
با  دوبار  روزی  حیوانات  شدند.  درمان  احتاملی  مختلف  انگل های 
یونجه خشک تغذیه می شدند و بطور آزادانه به آب دسرتسی داشتند. 
موهای سمت راست و چپ قفسه سینه و گودی تهیگاه در هر ناحیه 
بدن  ایمنی  سیستم  تضعیف  شد. جهت  تراشیده   1۰  cm۲ مساحت  به 
به  روز،  در  یکبار  بدن،  وزن   ۲  mg/kg دوز  با   دگزامتازون  حیوانات، 
مدت چهار روز، بصورت عضالنی تزریق گردید. در روز پنجم در نواحی 
مشخص شده و در هر ناحیه در چند نقطه به میزان ml ۰/1 از محلول 
سوسپانسیون کاندیدا آلبیکنس )ml/سلول 1۰6× ۲/5(، تهیه شده به روش 

نیم مکفارلن، بصورت داخل جلدی تلقیح گردید )19(.
سمت  در  شده  ایجاد  ضایعات  بیامری،  نشانه های  بروز  از  بعد 
دو   64  µg/ml دوز  با  سیر  آبی  عصاره  با  سینه  قفسه  راست 
سینه  قفسه  چپ  سمت  در  شده  ایجاد  ضایعات  روز،  در  بار 
گرم   1۰۰ در  واحد  میلیون   1۰ حاوی  گرمی   15 نیستاتین   با 
بار  دو   (Jaber Ebne Hayyan Pharmaceutical Co, Tehran, Iran)
آب  با  راست  سمت  تهیگاه  گودی  در  شده  ایجاد  ضایعات  و  روز  در 
تا هفت روز تحت درمان قرار گرفتند.  بار در روز  مقطر بصورت دو 
هیچ درمانی در مورد ضایعات ایجاد شده در گودی تهیگاه سمت چپ 

صورت نگرفت.
درمان،  روند  و  ضایعات  ایجاد  مراحل  ماکروسکوپیک  بررسی  جهت 
و  جراحات  ایجاد  زمان  تا  آلودگی  ایجاد  زمان  از  مطالعه  مورد  محل 
بررسی  جهت  می گرفت.  قرار  عکسربداری  مورد  روزانه  کامل،  درمان 
بالینی  بیوپسی در روز مشاهده  هیستوپاتولوژیک ضایعات، یک منونه  
از رشوع  قبل  و  آلبیکنس(  کاندیدا  تلقیح  از  بعد  روز  )چهار  جراحات 
به درمان، و از هر گروه درمانی یک منونه بیوپسی در روز پنجم بعد 
روز  در  ضایعات  کامل  بهبود  )مشاهده  ضایعات  درمان  به  رشوع  از 
نیستاتین  و  سیر  آبی  عصاره  با  به ترتیب  درمان  رشوع  از  بعد   7 و   5
بالینی بود که جهت مقایسه هیستوپاتولوژی پوست مبتال در  بصورت 
برداری  منونه  یک  گروه  چهار  هر  از  پنجم  روز  در  مختلف  گروه های 
آدرنالینه  لیدوکائین  با  موضعی  بیحسی  ایجاد  بدنبال  گرفت(،  صورت 
منونه ها  گردید.  تهیه   (NASR Pharmaceutical Co, Fariman, Iran)
بعد از تهیه در محلول فرمالین بافره 1۰٪ قرار داده شدند و سپس به 
آزمایشگاه هیستوپاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه منتقل 
با  بافتی، قالب گیری  گردیدند. منونه ها بعد از طی کردن مراحل پاساژ 
بلوک پارافین و تهیه الم هیستوپاتولوژی، به روش های گوموری متنامین 

سیلور (GMS) و هامتوکسیلین-ائوزین (H&E) رنگ آمیزی شدند.
در پایان دوره تحقیق نیز متام حیوانات مبتال از گروه های درمان شده 

با آب مقطر و عدم درمان با داروی استاندارد نیستاتین درمان شدند.

نتایج
مشاهدات بالینی

یک روز بعد از تلقیح داخل جلدی کاندیدا آلبیکنس، محل تلقیح کمی 
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پرخون شد. پرخونی محل تلقیح در روز دوم واضح تر بود. چهار روز بعد 
از تلقیح سوسپانسیون کاندیدا آلبیکنس، نشانه های بالینی کاندیدیازیس 
جلدی بصورت ایجاد وزیکول، تورم جلدی، قرمزی و پوسته پوسته شدن 
ناحیه تلقیح مشخص گردید )شکل 1(. مالمسه جراحات برای حیوانات 
تعداد رضبان  بدن،  درجه حرارت  از جمله  بود. عالئم حیاتی  دردناک 
قلب، تعداد تنفس و تعداد حرکات شکمبه و اشتهای حیوانات طبیعی 

بود.
مدت  برای  سیر  آبی  عصاره  تجویز  بدنبال  شده  ایجاد  جلدی  ضایعات 
یافتند،  بهبود  کامل  بطور  روز  هفت  مدت  برای  نیستاتین  و  روز  پنج 
زمان  گذشت  با  درمان،  عدم  یا  و  مقطر  آب  تجویز  بدنبال  درحالی که 
جراحات به سطح پوست رس باز کرده و از آن ترشحات غلیظ کرم رنگ 
پوسته  جراحات  بصورت  دوره  پایان  در  آن  نهایی  اثر  و  گردید  خارج 

پوسته و اولرس در محل تلقیح کاندیدا آلبیکنس باقی ماند.

مشاهدات هیستوپاتولوژیک
چهار روز بعد از تلقیح سوسپانسیون کاندیدا آلبیکنس، آلودگی به اجرام 
مخمری شکل کاندیدا آلبیکنس در سطح مقطع بافت رنگ آمیزی شده 
در  کاندیدا  به صورت حضور هیف  متنامین سیلور،  گوموری  به روش 
الیه خارجی فولیکول های مو، درم و اپیدرم پوست بصورت نقاط سیاه 
به  شده  رنگ آمیزی  بافت  مقطع  سطح  در   .)۲ )شکل  شد  دیده  رنگ 
روش هامتوکسیلین–ائوزین، نفوذ شدید سلول های التهابی در الیه درم، 
نکروز سلول های اپیتلیال به همراه دژنرسانس بالونی شکل سلول های 
اطراف  در  التهابی  سلول های  نفوذ  اپیدرم،  الیه  کراتینوسیت های  پایه، 
درم  الیه  در  ادم  و  التهاب  وجود  و  فولیکولیت  یا  مو  فولیکول های 

مشاهده گردید )شکل 3(.
در سطح مقطع بافت رنگ آمیزی شده به روش گوموری متنامین سیلور، 
در گروه  درمان شده با عصاره آبی سیر، هیچ نشانه ای از حضور هیف  
کاندیدا آلبیکنس در روزهای پنج و هفت بعد از درمان دیده نشد. در 
سطح مقطع بافت رنگ آمیزی شده به روش هامتوکسیلین-ائوزین نیز 

حذف کامل عفونت از محل دیده شد.
در سطح مقطع بافت رنگ آمیزی شده به روش گوموری متنامین سیلور، 
در گروه درمان شده با نیستاتین، در روز پنج بعد از درمان، به میزان 
و   )4 )شکل  بود  شده  کاسته  آلبیکنس  کاندیدا  هیف  حضور  از  زیادی 
بافت  از  کامل  بطور  کاندیدا  هیف های  درمان  از  بعد  هفت  روز  در 
روش  به  شده  آمیزی  رنگ  بافت  مقطع  سطح  در  بودند.  شده  حذف 
درم  الیه  در  التهابی  سلول های  خفیف  نفوذ  هامتوکسیلین-ائوزین 

همچنان دیده می شد.
در سطح مقطع بافت رنگ آمیزی شده به روش گوموری متنامین سیلور، 
کاندیدا  هیف   درمان،  عدم  و  مقطر  آب  با  شده  درمان  گروه های  در 
آلبیکنس بصورت مرتاکم در سلول های اپیتلیال الیه خارجی فولیکول های 
مو، اپیدرم و درم دیده شد )شکل 5(. رشد کاندیدا در داخل ساقه مو 
هم پاشیدگی  از  به  منجر  کاندیدایی،  فولیکولیت  و  )اندوتریکوزیس( 
بافت  مقطع  سطح  در  بود.  شده  )فرونکلوزیس(  مو  فولیکول  ساختار 
رنگ آمیزی شده به روش هامتوکسیلین-ائوزین نفوذ مرتاکم سلول های 

التهابی در الیه درم همچنان دیده می شد.

بحث 
کاندیدیازیس جلدی ممکن است بدنبال تضعیف سیستم ایمنی بدن و 
شاخی  بافت  به  آلبیکنس  کاندیدا  مثل  طلب  فرصت  قارچ های  تهاجم 
انتقال به پوست از طریق خون بدنبال کاندیدیازیس  یا  شده پوست و 
عمومی ایجاد گردد )9, 17(. تاکنون کاندیدیازیس جلدی بصورت تجربی 
به منظورهای مختلف در حیوانات آزمایشگاهی ایجاد شده است )13, 
18, ۲۰(. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات درمانی عصاره آبی 
توانست  تحقیق  این  بود.  بز  در  تجربی  جلدی  کاندیدیازیس  در  سیر 
دچار  دگزامتازون  تزریق  با  که  بزهایی  جلدی  داخل  تلقیح  به دنبال 
تضعیف سیستم ایمنی شده بودند، کاندیدیازیس جلدی را با موفقیت 
ظرف مدت چهار روز ایجاد مناید. مهم ترین چهره بالینی کاندیدیازیس 
ترشحات شیری  دردناک، خروج  رنگ  وزیکول های سفید  ایجاد  جلدی 
رنگ و پوسته پوسته شدن محل مبتال بود. کاندیدیازیس جلدی در زیر 
میکروسکوپ نیز بصورت مشاهده حضور هیف کاندیدا در الیه خارجی 
فولیکول های مو، الیه های درم و اپیدرم پوست و نفوذ شدید سلول های 
التهابی در درم، نکروز سلول های اپیتلیال به همراه دژنرسانس بالونی 
شکل سلول های پایه، کراتینوسیت های اپیدرم و نفوذ سلول های التهابی 
تزریق  از  )یا فولیکولیت( مشخص گردید.  اطراف فولیکول های مو  در 
داخل وریدی و تزریق داخل صفاقی کاندیدا آلبیکنس در موش سوری 
نیز جهت ایجاد کاندیدیازیس عمومی و بدنبال آن کاندیدیازیس جلدی 
باعث  فقط  آلبیکنس  کاندیدا  خوراکی  تجویز  ولی  است  شده  استفاده 
عوارضی در دستگاه گوارش )شامل کبد و طحال( و همچنین در کلیه 

موش ها شده است )۲1(. 
است  قادر  سیر  آبی  عصاره  که  داد  نشان  مطالعه  این  از  نتایج حاصل 
)پنج روز( نسبت  بز را ظرف مدت کوتاه تری  کاندیدیازیس جلدی در 
در  مختلفی  مطالعات  کنون  تا  کند.  درمان  روز(  )هفت  نیستاتین  به 
سطح آزمایشگاهی بر روی اثرات ضد قارچی سیر صورت گرفته است 
)3(. شمس-قهفرخی و همکاران در سال ۲۰۰6 نشان دادند که عصاره 
آبی سیر بر بسیاری از قارچ ها ازجمله کاندیدا آلبیکنس اثر ضد قارچی 
دارد )۲۲(. آال و همکاران )۲۰1۲( نشان دادند که آلیسین بعنوان ماده 
موثره سیر مانع رشد  تریکوفیتون روبروم می شود )1(. اگیتا و همکاران 
علیه  بر  ب  آمفوتریسین  قارچی  ضد  اثرات  که  شدند  متوجه   )۲۰۰6(
سال  یک   .)15( می یابد  افزایش  آلیسین  با  ترکیب  در  مخمرها  برخی 
ضد  داروهای  دیگر  با  مقایسه  در  حتی  آلیسین  که  دریافتند  آنها  بعد 
قارچ رایج مثل فلوکونازول، توانایی بیشرتی در جلوگیری از رشد کاندیدا 
آلبیکنس دارد )16(. خداوندی و همکاران )۲۰1۰( نیز نشان دادند که 
اثرات ضد قارچی برعلیه کاندیدا است )7(. آلیسین در  آلیسین دارای 
سیر توسط آنزیم آلیناز از آلئین تولید می شود و تا زمانی که سیر برش 
ایجاد منی گردد )7(. یوسف و همکاران )۲۰1۰( متوجه  باشد،  نخورده 
شدند که یکی دیگر از اجزای سیر به نام دی آلیل دی سولفید فعالیت 
همه آنزیم های آنتی اکسیدانت موجود در کاندیدا آلبیکنس، بجز کاتاالز 
را کاهش می دهد )۲5(. آجوئن ترکیب دیگری در سیر است که مسئول 
ضد  اثرات  مخصوصا  گیاه  این  فارماکولوژیکی  فعالیت های  از  بسیاری 
قارچی آن می باشد )11(. یوشیدا و همکارانش نیز قبال نشان داده بودند 
که آجوئن قادر است رشد کاندیدا آلبیکنس را در محیط کشت متوقف 
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کند )۲4(. دیده شده است که تزریق داخل وریدی سیر می تواند عفونت 
قارچی نادر و کشنده مغز را درمان مناید )1۲(. از آلئین حاصل از سیر در 

درمان آسپرژیلوزیس ریوی در موش نیز استفاده شده است )۲(.

نتیجه گیری کلی
در مجموع نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که عصاره آبی سیر در 
به درمان جراحات  قادر  نیستاتین در مدت زمان کوتاه تری  با  مقایسه 
کاندیدیازیس جلدی در بز است و می توان از آن بعنوان یک ضد قارچ 

مناسب جهت درمان کاندیدیازیس جلدی در بز استفاده منود.
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