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در بز موم اتانولی بره يعصاره با تجربی واژنی کاندیدیازیس درمان
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چکیده
 از بیش رشد و شرایط شدن فراهم با که کندمی زندگی مخاطات و پوست سطح در طلب فرصت طبیعی فلور عنوانه ب آلبیکنس کاندیدا    .

 دارویی مقاومت ایجاد باعث قارچ ضد داروهاي برخی درمانی و پروفیالکتیک تجویز . گرددمی کاندیدیازیس بالینی عالئم بروز باعث حد،
 با ماهه 8 ماده بز سأر 12 از در این تحقیق . باشدمی کاندیدیازیس درمان جهت جدیدتري داروهاي معرفی به نیاز امروزه لذا است، شده
 کامالً صورته ب ،)PTCC: 5027( آلبیکنس کاندیدا با واژنی کاندیدیازیس ایجاد از بعدحیوانات  . شد استفاده کیلوگرم 20 تقریبی وزن

 عدم گروه و، درمان شونده با گلیسرین نیستاتین پماد با شونده درمان موم، بره اتانولی يعصاره با شونده درمان گروه چهار به تصادفی
 و نیستاتین روز 5 مدت طی موم بره اتانولی يعصاره  .گردید ایجاد روز 5 مدت ظرف مخاطی جراحات تحقیق این در  تقسیم شدند. درمان

درمان شونده با  هايگروه در شده ایجاد مخاطی جراحات . برطرف کردند را واژنی کاندیدیازیس بالینیهاي نشانه روز 7 مدت طی
نیز اثرات ضد التهابی، ترمیم ضایعات،  شناسیبافت در بررسی  .ندشد تروخیم زمان گذشت با بعد هفته 3 تا درمان عدمگلیسرین و 

نسبت  و نیستاتین اتانولی بره موم يعصارهبا درمانی  هايآبسه از درم، در گروه هاي مو و حذفبازسازي غدد عرق، سباسه و فولیکول
 يعصاره که داد نشان تحقیق این از حاصل نتایج  بود.مشخص  طور واضحیه هاي عدم درمان و درمان شده با گلیسرین ببه گروه
 .است بز در واژنی کاندیدیازیس جراحات درمان به قادر تريکوتاه زمان مدت در نیستاتین با مقایسه در موم بره اتانولی

بز موم، برهعصاره اتانولی  ،واژنی کاندیدیازیس ،آلبیکنس کاندیدا : کلیدي کلمات

مقدمه
کاندیدیازیس یک عفونت قارچی ناشی از مخمرهایی به     

گونه مخمر شناسایی  20از  تا کنون بیش نام کاندیدا است. 
عامل ایجاد  ترینشایع یکنسکاندیدا آلبها که از بین آن شده،

ه مخمر کاندیدا ب  .ها استدر انسان و دام کاندیدیازیس
فلور طبیعی فرصت طلب در سطح پوست و  عنوان
، عالئم ت است که با فراهم شدن شرایط رشدمخاطا

بسته به محل  کند که این عالئمکاندیدیازیس بروز می
 . )Khosravi Shokri et al. 2005(است ر عفونت متغی

ه بدر افراد دچار نقص سیستم ایمنی کاندیدیازیس مخاطی 
کمبود آهن، ویتامین  است. مطرح جدي  یمشکلعنوان 

ي مسئول)نویسنده(                    v.najarnezhad@urmia.ac.ir              هاي درونی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایرانگروه بیمارياستادیار  *1
هاي درونی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایرانگروه بیماريدانشیار  2
، ارومیه، ایرانگروه میکروبیولوژي، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه دانشیار 3
، ارومیه، ایرانارومیهروه پاتوبیولوژي، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه استادیار گ 4
، ارومیه، ایرانروه پاتوبیولوژي، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیهدانشیار گ 5

12B  ثر ؤمیزان بروز کاندیدیازیس م در تواندمی فوالتو
کاندیدیازیس در سگ، گربه، اسب، بز و  کنون تا  .باشد

Pritt( طیور گزارش شده است et al. 2014, McGavine 

and Zackary 2012, Jubb et al. 2016( . کاندیدا آلبیکنس 
عامل کاندیدیازیس واژنی در زنان باردار  ترینعنوان مهمه ب

 و به درمان مدهآ به شکل مزمن در معموالً که مطرح است
 .)Polaquini Svidzinski et al. 2006( دهدپاسخ نمی نیز
از جمله مختلفی  داروهاي ضدقارچدر حال حاضر     

 جهته فلوکونازول، ناتامایسین و آمفوتریسین ب نیستاتین،
 استفاده . باشدبازار موجود میهاي قارچی در درمان عفونت
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-پروفیالکسی آن و تجویز درمان از این داروها جهتوسیع 

شده  هاي مقاوم به برخی از این داروهاسویه ها باعث ایجاد
 هايایجاد چنین مقاومت  .)Sullivan et al. 2004(است 

صرف طوالنی و بروز عوارض جانبی ناشی از م ییدارو
جدید طبیعی  ها، تمایل به جایگزین کردن ترکیباتمدت آن

اي صمغی قهوه يبره موم یک ماده دهد. را افزایش می
ها، کارگر از بوته زنبوران متمایل به سبز است که توسط

صورت مخلوط ه بآوري شده و ها و شیره درختان جمعگل
  گیرد.مورد استفاده قرار می در کندو با ترشحات بزاقی

چسبناك جهت  يزنبور عسل از بره موم به عنوان یک ماده
چوب کندو و  هايمسدود کردن منافذ، پوشاندن پوسیدگی

کندو  و باکتریایی در به حداقل رساندن آلودگی قارچی
کیفیت بره موم و  . )Popova et al. 2011( کنداستفاده می

درصد ترکیبات شیمیایی آن با توجه به پوشش گیاهی 
متفاوت است  مآوري بره مومنطقه، منبع، فصل و زمان جمع

)Mauricio and Bankova 2011( .
 -هاي اخیر، با کشف خواص ضد باکتریایی، آنتیدر سال    

، بره مومدر  ی، ضد توموري و التیام دهندگی زخمناکسیدا
ی و دامپزشکی مورد توجه در پزشک این ماده بیش از پیش

یبات سازنده و هاي زیادي از ترکگزارش . قرار گرفته است
Alencar( بره موم وجود دارد اثرات ضد باکتریایی Oldoni 

et al. 2007( . عنوان داروي سنتی در ه بره موم ب امروزه
هاي آرایشی و بهداشتی و دهان شویه، شامپو، صابون، کرم

رد وسیعی پیدا کرده است ایی کاربهمچنین تولیدات غذ
)Castaldo and Capasso 2002( . العات قبلی نشان داده مط

-آوري شده از کندواتانولی بره موم جمع ياست که عصاره

ر روي هاي استان آذربایجان غربی، در شرایط آزمایشگاهی ب
 . )Ownagh et al. 2010(ثر است ؤم کاندیدا آلبیکنس

 مناطق مختلف دنیا نیزدیگر بر روي بره موم دیگر مطالعات 
Kalogeropoulos(نتایج مشابهی را نشان داده است  et al. 

هدف از این مطالعه درمان کاندیدیازیس واژنی  . )2009
 .اتانولی بره موم بود يبه کمک عصارهتجربی در بز 

 کار روشمواد و 
المللی در مورد پروتکل این تحقیق بر اساس قوانین بین    

 يحیوانات آزمایشگاهی تهیه و پس از تصویب در کمیته
اخالق دانشگاه ارومیه اجرا گردید.

) PTCC: 5027( کاندیدا آلبیکنسدر این تحقیق از     
شناسی دانشکده دامپزشکی موجود در آرشیو بخش قارچ

مخمر مذکور در محیط کشت  دانشگاه ارومیه استفاده شد. 
آلمان) به  ، دارمستاد،سابرو دکستروز براث (شرکت مرك

گراد کشت سانتی يدرجه 25مدت یک هفته در انکوباتور 
ها به روش پس از رشد مخمر و شمارش تعداد آن  داده شد.

لیتر) در لول در هر میلیس 1-2×610لوله نیم مک فارلند (
سرم فیزیولوژي استریل تنظیم و غلظت ثابتی از آن 

لیتر) براي تلقیح آماده گردید سلول در هر میلی 5/2×610(
)Mohammadzadeh et al. 2007( .

هایی موماز برهاتانولی بره موم،  يعصاره يبراي تهیه    
که در اوایل فصل پاییز از کندوهاي استان آذربایجان غربی 

ترین غلظت کم . آوري شده بود استفاده گردیدجمع
) و دز MFCحداقل غلظت کشندگی ( )،MICمهارکنندگی (

اتانولی بره موم مورد استفاده در این مطالعه،  يثر عصارهؤم
در شرایط  2010در سال و همکاران  Ownagh توسط قبالً

در این مطالعه از دز  . بود مشخص گردیده آزمایشگاهی
اتانولی  يلیتر عصارهمیکروگرم در هر میلی 1000درمانی 

.)Andrade et al. 2011(بره موم استفاده شد 
 وزن با ماهه (نژاد مخلوط) 8 ماده بز سأر 12تعداد     

 يبعد از خریداري براي دو هفته (دوره ،کیلوگرم 20 تقریبی
دانشگاه  محل کلینیک دانشکده دامپزشکیآداپتاسیون) در 

مورد ارزیابی قرار  نگهداري شدند تا از نظر سالمت ارومیه
 -ضد انگل در بدو ورود، حیوانات مورد آزمایش با گیرند. 

ایران)،  تهران، شرکت رازك،وسیع الطیف آلبندازول ( هاي
گرم به ازاي هر کیلو وزن بدن و آیورمکتین میلی 5/7با دز 
 وزن بدن بر علیه گرمگرم به ازاي هر کیلومیلی 2/0با دز 
جهت   .درمان شدند هاي داخلی و خارجیانگل انواع

شرکت ی بدن حیوانات، دگزامتازون (تضعیف سیستم ایمن
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گرم به ازاي هر میلی 2ایران)، با دز  تهران، ابوریحان،
ه روز، ب 4بار در روز، به مدت  یک وزن بدنگرم کیلو

Eslami Milanee( عضالنی تزریق گردید صورت et al. 

مخاط واژن با سر سوزن تخریش  در روز پنجم . )2018
سوسپانسیون  گردید و جراحات سطحی ایجاد شده با

  .ندلیتر آلوده شدسلول در هر میلی 5/2×610 کاندیدا حاوي
هاي بالینی، از ضایعات ایجاد شده در دنبال بروز نشانهه ب

شناسی گیري شد و به آزمایشگاه قارچها نمونهتمام گروه
روز  1  دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه ارسال گردید.

گروه  4ایجاد کاندیدیازیس واژنی، حیوانات به  بعد از
گروه درمان شونده با .  مساوي به شرح زیر تقسیم شدند

لیتر میکروگرم در میلی 1000اتانولی بره موم با دز  يعصاره
شونده با درمان گروه   .به صورت موضعی دو بار در روز

گرمی حاوي  15 به شکل پماد داروي استاندارد نیستاتین
داروسازي جابربن حیان، ( گرم 100میلیون واحد در  10

گروه   .به صورت موضعی دو بار در روز) ایرانتهران، 
، به صورت موضعی دوبار در روزدرمان شونده با گلیسرین 

درمان.عدم گروه جهت اطمینان از بی اثر بودن گلیسرین و 
جهت بررسی ماکروسکوپیک مراحل ایجاد ضایعات و     

روند درمان، محل مورد مطالعه از زمان ایجاد آلودگی تا 
-، روزانه مورد عکسکامل زمان ایجاد جراحات و درمان

جهت بررسی هیستوپاتولوژیک   گرفت.میبرداري قرار 
مشاهده بالینی بیوپسی در روز ضایعات، یک نمونه

) و قبل از کاندیدا آلبیکنسجراحات (پنج روز بعد از تلقیح 
شروع به درمان، و از هر گروه درمانی یک نمونه بیوپسی 

دنبال ایجاد ه بعد از شروع به درمان ضایعات، ب در روز پنجم
داروسازي شرکت آدرنالینه ( بیحسی موضعی با لیدوکائین

ها بعد از نمونه ایران) تهیه گردید.  فریمان، نصر فریمان،
 و قرار داده شد درصد 10تهیه در محلول فرمالین بافره 

به آزمایشگاه هیستوپاتولوژي دانشکده دامپزشکی  سپس
هاي بافتی بعد از طی نمونه دانشگاه ارومیه منتقل گردید. 
و تهیه  گیري با بلوك پارافینکردن مراحل پاساژ بافتی، قالب

به روش گوموري متنامین سیلور  ،وپاتولوژيالم هیست

)GMS ندآمیزي اختصاصی شدرنگ) و ماسون تریکروم 
)Banccroft and Stevens 1995(.

 -در پایان دوره تحقیقات نیز تمام حیوانات مبتال از گروه    

هاي درمان شده با گلیسرین و عدم درمان با داروي 
استاندارد نیستاتین درمان شدند.

 نتایج
مشاهدات بالینی

، کاندیدا آلبیکنسپنج روز بعد از تلقیح سوسپانسیون     
اول سفید صورت ایجاد ته کاندیدیازیس مخاطی ب عالیم

Figure( رنگ، خروج ترشحات شیري رنگ با بوي  )1
مالمسه جراحات براي حیوانات  متعفن مشخص گردید. 

حرارت بدن،  يعالئم حیاتی از جمله درجه  دردناك بود.
 يتعداد ضربان قلب، تعداد تنفس و تعداد حرکات شکمبه

ضایعات مخاطی  نرمال و اشتهاي حیوانات طبیعی بود. 
دنبال تجویز بره موم براي مدت پنج روز و ه ایجاد شده ب

طور کامل بهبود یافتند، ه ب روز 7تجویز نیستاتین براي مدت 
 عدم درمان هیچ دنبال تجویز گلیسرین و یاه که ب حالی در

ت با گذش هفته بعد 3تا  گونه بهبودي مشاهده نگردید و
Figure( تر شدزمان وسعت جراحات بیش عالئم حیاتی   .)2

حرارت بدن، تعداد ضربان قلب، تعداد  ياز جمله درجه
 و اشتهاي حیوانات مبتال تنفس و تعداد حرکات شکمبه

طبیعی بود.همچنان نرمال و 
کاندیدا حضور مخمر  ،هاي ارسالینمونه نتایج کشت    

گونه عفونت  و بدون هیچرا به صورت خالص  آلبیکنس
.نشان دادباکتریایی ثانویه 
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Figure 1: Clinical manifestation of mucosal 
candidiasis. White vesicle developed with creamy 

discharges

Figure 2: Extended lesions of mucosal candidiasis in 
the untreated group

مشاهدات هیستوپاتولوژیک
، کاندیدا آلبیکنسپنج روز بعد از تلقیح سوسپانسیون     

هاي سنگفرشی و نفوذ اجرام مخمري کاندیدا به سلول
هاي تشکیل میکرو آبسه همراه با التهاب در بین سلول

آلودگی به اجرام مخمري  اپیتلیال مخاط مبتال دیده شد. 
 آمیزي شده به روشدر سطح مقطع بافت رنگشکل کاندیدا 

چرکی و آبسه  ايتوده به صورت ،گوموري متنامین سیلور
مخمرهاي کاندیدا در  همچنین حضور  شد.دیده مانند 

 قابل رویت بود صورت نقاط سیاه رنگه هاي مو بفولیکول
)Figure آمیزي شده به روش در سطح مقطع بافت رنگ  ).3

 بزرگ به يچرکی در داخل آبسه يماسون تریکروم توده
، پایوژن واضح يگ با الیهقرمز آجري رن يصورت توده

نازك شدگی درم پوست و  يتخریب بافتی در داخل الیه
در زیر اپیدرم هاي پوست و از بین رفتن ضمائم پوستی الیه

ها، خونی مویرگبزرگ، پر يو درم همراه با مقطعی از آبسه
آتروفی و محو شدن غدد عرق، غدد سباسه و غدد 

هاي آماسی به طور پراکنده در موکوسی، ارتشاح سلول
.اطراف آبسه مشاهده گردید ندبافت همب

Figure 3: Candida yeasts as black spots on the hair 
follicles were seen, GMS staining (40X)

گوموري آمیزي شده به روش رنگ در سطح مقطع بافت    
اتانولی  يهاي درمان شده با عصارهدر گروه، متنامین سیلور

هاي چرکی وجود اي از آبسهبره موم و نیستاتین، هیچ نشانه
نداشت و تنها یک آلودگی جزئی با کاندیدا در مرکز برخی 

گروه درمان شده با  . هاي مو همچنان دیده شداز فولیکول
در مقایسه با گروه درمان شده با اتانولی بره موم  يعصاره

تر و محل منظم تر وساختار بافت شناختی متشکلنیستاتین 
هاي مو، غدد قرار گرفتن ضمائم درمی (غدد سباسه، فولیکو

 .مشابه بافت درم پوست سالم بود عرق و غیره)
آمیزي شده به روش ماسون در سطح مقطع بافت رنگ    

 اتانولی بره موم، يدرمان شده با عصاره گروهدر  تریکروم
  .بلوغ کامل دیده شد يبا انسجام و درجهبافت همبند درم 

هاي مو در سمت پوست غدد عرق، غدد سباسه و فولیکول
منظم  و غدد سروزي در سمت مخاط داراي ساختار کامالً

Figure( بود و سالم به میزان فراوان 4.(

Figure 4: Group treated with ethanol extract of 
propolis, A: Sebaceous glands, B: Sweat glands, and 
C: hair follicles in large numbers, had a regular and 

healthy structure in the connective tissue of the 
dermis, Masson trichrome staining (40X)
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آمیزي شده به روش ماسون رنگدر سطح مقطع بافت     
غدد غدد عرق،  نیز درمان شده با نیستاتین تریکروم در گروه

ساختار نسبتاً داراي  و غدد سروزيمو  هايفولیکول سباسه،
-در الیهکالژنی درمی ا بافت همبند ام منظم و سالمی بودند

یالر و رتیکوالر نسبت به گروه درمان شده با بره موم پاپ ي
 پرخون يخونی ناحیهعروق   زم برخودار نبود.از کیفیت ال

در سطح مقطع ناحیه  ی ائوزینوفیلتعداد بسیار کم  .بود
تر از هاي مو آتروفیک و کوچکفولیکول  وجود داشت.

فت هیچ توده آبسه در سطح مقطع با . دحالت نرمال دیده ش
تر، میکرو نمایی بیش، هرچند در بزرگدرمی وجود نداشت

به تعداد بسیار کم و پراکنده در بین درم و اپیدرم هایی آبسه
Figure( دیده شد 5(. 

Figure 5: Group treated with nystatin, F: 
Atrophied hair follicles, S: Sweat glands, Seba: 
Sebaceous glands, HF: Abnormal hair follicles, 
E: Epidermis, Masson trichrome staining (40X)

گوموري آمیزي شده به روش در سطح مقطع بافت رنگ    
گلیسرین، رشد مخمر درمان شده با  در گروه متنامین سیلور

آلودگی بافت بینابینی به مو و  يدر داخل ساقه کاندیدا
طور ه همچنان بصورت نقاط سیاه رنگ ه ب مخمر کاندیدا

آمیزي در سطح مقطع بافت رنگ . واضحی وجود داشت
شده با درمان  روش ماسون تریکروم در گروه شده به

 بزرگ به هايچرکی در داخل آبسه هايتوده گلیسرین نیز
آتروفی و  صورته خریب بافتی ب، تواضح کامالًصورت 

محو شدن غدد عرق، غدد سباسه و غدد موکوسی، ارتشاح 
ابینی طور پراکنده در بافت همبند بین هاي آماسی بهسلول

 مشاهده گردید.  و پرخونی مویرگ در اطراف آبسه درم
افزایش  کامالً اپیتلیوم در واکنش به بیماري همچنین

Figure( ضخامت پیدا کرده بود 6.(

Figure 6: Group treated with glycerin, Red 
arrows show the purulent mass in large abscess,
tissue destruction associated with sweat glands, 

Sebaceous glands and mucosal glands loss, 
Infiltration of inflammatory cells scattered in 
the interstitial connective tissue of the dermis

and yellow arrow shows the thickening of 
epithelium of affected area, Masson trichrome 

staining (40X)

گوموري آمیزي شده به روش در سطح مقطع بافت رنگ    
در داخل  ، رشد کاندیداعدم درمان در گروه متنامین سیلور

که  (اندوتریکوزیس) و فولیکولیت کاندیداییمو  يساقه
مو (فرونکلوزیس) پاشیدگی ساختار فولیکول منجر به ازهم

آمیزي شده در سطح مقطع بافت رنگ . شده بود دیده شد
 هايعدم درمان نیز توده به روش ماسون تریکروم در گروه

 درم، يهاي بزرگ، تخریب بافتی در الیهآبسه چرکی در
هاي پوست و از بین رفتن ضمائم پوستی نازك شدگی الیه
ها، آتروفی و محو ، پرخونی مویرگدرم در زیر اپیدرم و

سباسه و غدد موکوسی، ارتشاح شدن غدد عرق، غدد 
هاي آماسی به طور پراکنده در بافت همبند بینابینی سلول

Figure( کالژنی درمی در اطراف آبسه مشاهده گردید 7(.
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Figure 7: Untreated group, the purulent mass in large 
abscess was seen, layers of skin were thinned, tissue 
destruction associated with Loss of skin appendages 

in the dermis and epidermis, hyperemia in capillaries, 
atrophy of sweat glands, sebaceous glands and 

mucous glands, and Infiltration of inflammatory cells 
in the dermal collagen interstitial connective tissue 

around the abscess were also seen, Masson trichrome 
staining (40X)

بحث 
هاي ترین عفونتکاندیدیازیس واژنی یکی از شایع    

 تا زنان باردار است.  مخاطی در اکثر زنان جهان مخصوصاً
صورت تجربی به منظورهاي ه بکاندیدیازیس واژنی  کنون

 Fidel( استمختلف در حیوانات آزمایشگاهی ایجاد شده 

and Sobel 1998, Fidel et al. 2000, Cardenas-freytag 
et al. 2002, Storti-Filho et al. 2011, Ownagh and 

Adibhesami 2012, Nash et al. 2016(.   هدف از انجام
 وایجاد کاندیدیازیس واژنی در مدل حیوانی بز  این تحقیق

این تحقیق   اتانولی بره موم بود. يبه کمک عصاره آندرمان 
هاي مخاطی واژن بزهایی دنبال تلقیح تخریش بهتوانست 

که با تزریق دگزامتازون دچار تضعیف سیستم ایمنی شده 
 روز 5ظرف مدت کاندیدیازیس واژنی را با موفقیت بودند، 

بالینی کاندیدیازیس واژنی  يترین چهرهمهم  ایجاد نماید.
هاي سفید رنگ دردناك و خروج ترشحات ایجاد طاول

کاندیدیازیس واژنی در زیر  شیري رنگ با بوي متعفن بود. 
مشاهده مخمرهاي کاندیدا در صورت ه بنیز میکروسکوپ 

ها، آتروفی و محو شدن هاي مو، پرخونی مویرگفولیکول
هاي غدد عرق، غدد سباسه و غدد موکوسی و ارتشاح سلول

آماسی به طور پراکنده در بافت همبند اطراف آبسه مشخص 
 2012ال در س Adibhesami و Ownagh  گردید.

هایی که با تجویز کاندیدیازیس واژنی را در خرگوش
 دچار تضعیف سیستم ایمنی شده بودند خوراکی آزاتیوپرین

از تزریق داخل وریدي و   روز ایجاد کردند. 2ظرف مدت 
 نیز در موش سوري کاندیدا آلبیکنستزریق داخل صفاقی 

دنبال آن ه جهت ایجاد کاندیدیازیس سیستمیک و ب
کاندیدیازیس واژنی استفاده شده است ولی تجویز خوراکی 

فقط باعث ابتال دستگاه گوارش، کبد،  کاندیدا آلبیکنس
 Segal and Frenkel(ها شده است طحال و کلیه موش

2018(.
اتانولی  ياین مطالعه نشان داد که عصاره حاصل از نتایج    

قادر است کاندیدیازیس واژنی در بز را ظرف مدت بره موم 
  روز) درمان کند. 7بت به نیستاتین (روز) نس 5تري (کوتاه

ر روي بدر سطح آزمایشگاهی تا کنون مطالعات مختلفی 
است و حتی نشان  اثرات ضد قارچی بره موم صورت گرفته

الکلی بره موم فعالیت ضد  يعصارهکه است داده شده 
 .Liberio et al(تري نسبت به خود عسل دارد قارچی بیش

2011(.  Aguero که دادندنشان  2011 در سال و همکاران 
اتانولی بره موم حاصل از کندوهاي آرژانتین در  يعصاره

کاندیدا جمله  ها ازشرایط آزمایشگاهی بر بسیاري از قارچ
 در سال و همکاران Liberio . اثر ضد قارچی دارد آلبیکنس

اتانولی بره موم حاصل از  ينشان دادند که عصاره 2011
کندوهاي شمال شرق برزیل در شرایط آزمایشگاهی بر 

جدا شده از دهان انسان داراي اثرات ضد  کاندیدا آلبیکنس
نشان  2011نیز در سال و همکاران  Shokri . است قارچی

اتانولی بره موم حاصل از کندوهاي استان  يدادند که عصاره
هرمزگان قادر به مهار رشد کاندیدا گالبراتاي جدا شده از 

 در شرایط آزمایشگاهی زنان مبتال به کاندیدیازیس واژنی
Shokri( است et al. 2011( . Ownagh  در سال و همکاران

الکلی بره موم حاصل از  ينشان دادند که عصاره 2010
کندوهاي استان آذربایجان غربی در شرایط آزمایشگاهی بر 

و  Ahangari  اثر مهار کنندگی رشد دارد. کاندیدا آلبیکنس
 ياز عصارهتوانستند با موفقیت  2011همکاران در سال 

یی تجربی در اتانولی بره موم در درمان کراتیت کاندیدا
 Adibhesami و Ownagh . خرگوش استفاده نمایند
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کاندیدیازیس واژنی  با موفقیت 2012 همچنین در سال
اتانولی بره موم  يارهتجربی در خرگوش را به کمک عص

و همکاران  Eslamiصورت بالینی نیز ه ب  .درمان کردند
یس جلدي تجربی در بز کاندیدیاز 2018توانستند در سال 

در   .اتانولی بره موم درمان نمایند يبه کمک عصاره را
) بره موم حاصل از GC-MSبررسی کروماتوگرافی گازي (

ماده فالونوئیدي نوع  16کندوهاي استان آذربایجان غربی، 
-5توان به می هاترین آنشناسایی شده است که از مهم

متوکسی فالون یا پینوستروبین اشاره کرد -7-هیدروکسی
)Ownagh et al. 2010( .  مشخص شده است که

تواند تولید آنیون سوپراکسید القا شده پینوستروبین می
الفنیل آالنین در -لوسیل-ال-متیونیل-ال-فرمیل-توسط ان

Diamond( را مهار کند هانوتروفیل et al. 1980( و از آن 
نقش ها نوتروفیل شده توسط که انفجار تنفسی القاء یجای

، فعالیت ها داردبراي فعالیت ضدقارچی آنکلیدي 
تواند عوارض بره موم می يپینوستروبین موجود در عصاره

ها در جراحات کاندیدیازیس حاصل از فعالیت نوتروفیل
را ایجاد نماید. تريواژنی را کم کرده و ترمیم زودرس

 که داد نشان تحقیق این از حاصل در مجموع نتایج    
 مدت در نیستاتین با مقایسه در موم بره اتانولی يعصاره

 کاندیدیازیس جراحات درمان به قادر تريکوتاه زمان
عنوان یک ضد قارچ ه توان از آن باست و میدر بز  مخاطی

مناسب جهت درمان کاندیدیازیس مخاطی در بز استفاده 
نمود.

تشکر و قدردانی
هاي این تحقیق و همچنین از مسئول مین هزینهأدلیل ته مقاله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه ارومیه ب نویسندگان این    

نمایند.همکاري صمیمانه، تقدیر و تشکر می يواسطهه نگهداري حیوانات کلینیک دامپزشکی دانشگاه ارومیه ب

تعارض منافع
نه تضاد منافعی با سازمان گو تحقیق حاصل یک پژوهش مستقل بوده و هیچکنند که این وسیله نویسندگان اعالم می بدین    

ندارد. یا شخصی

منابع مالی
هاي این تحقیق در قالب پژوهانه از طریق هزینه کرد پایان نامه دانشجویی دکتري دامپزشکی توسط معاونت محترم هزینه    

پژوهشی دانشگاه ارومیه فراهم گردیده است.

منابع

Aguero, M.; Svetaz, L.; Sánchez, M.; Luna, L.; 
Lima, B. and López, M.L. (2011). Argentinean 
Andean propolis associated with the medicinal 
plant Larreanitida Cav. (Zygophyllaceae). HPLC–
MS and GC–MS characterization and antifungal 
activity. Food and Chemical Toxicology, 49 (5): 
1970-1978.

Ahangari, A.; Ownagh, A.; Tehrani, A. and 
Tukmechi, A. (2011). The effect of Ethanol 
Extract of Propolis (EEP) on the experimentally 
induced Candida keratitis in rabbits. Tehran 
University Medical Journal, 69 (1): 22-28.

Alencar, S.; Oldoni, T.; Castro, M.L.; Cabral, I.S.; 
Costa-Neto, C.M.; Cury, J.A. et al. (2007). 
Chemical composition and biological activity of a 
new type of Brazilian propolis: Red propolis. 
Journal of Ethnopharmacology, 113 (2): 278-283.

Andrade, A.; Finger, D.; Machado, C.S.; Schmidt, 
E.M.; Costa, P.M.; Nunes Alves, A.P.N. et al. 
(2011). In vivo antitumoural activity and 
composition of an oil extract of Brazilian propolis. 
Food Chemistry, 126 (11): 1239-1245.



امین و همکارانزادهوحبد نجارنژاد، قادر جلیل

 1399، بهار 1نشریه دامپزشکی ایران، دوره شانزدهم، شماره      112

Bancroft, J.D. and Stevens, A. (1995). Theory AND 
Practice of Histological Techniques. 4th ed. New 
York, Churchill-Livingstone, P: 396.

Cardenas-freytag, L.; Steele, C.; Wormley, F.L.; 
Cheng, E.; Clements, J.D.; and Fidel, P.L. (2002). 
Partial protection against experimental vaginal 
candidiasis after mucosal vaccination with heat-
killed Candida albicans and the mucosal adjuvant 
LT (R192G). Medical Mycology, 40 (3): 291-299.

Castaldo, S. and Capasso, F. (2002). Propolis, an old 
remedy used in modern medicine. Fitoterapia 73
(1): 1-6.

Diamond, R.D.; Clark, R.A. and Haudenschild, C.C. 
(1980). Damage to Candida albicans hyphae and 
pseudohyphae by the mycloperoxidase system 
and oxidative products of neutrophil etabolism in 
vitro. The Journal of Clinical Investigation, 66 (5): 
908-917.

Eslami Milanee, K.; Tehrani, A.; Najjarnejad, V.; 
Ownagh, A. and Pourjabali, M. (2018). 
Histopathology of propolis ethanolic extract (EEP) 
effects on inflammatory reactions in experimental 
cutaneous candidiasis in goats. Medical Journal of 
Tabriz University of Medical Sciences and Health 
Services, 40 (3): 16-25.

Fidel, P.L.; Cutright, J. and Steele, C. (2000). Effects 
of Reproductive Hormones on Experimental 
Vaginal Candidiasis. Infection and Immunity, 68
(2): 651-657.

Fidel, P.L. and Sobel, J.D. (1998). Protective 
immunity in experimental candida vaginitis. 
Research in Immunology, 149 (4-5): 361-373.

Jubb, K.V.F.; Kennedy, P.C. and Palmer, N. (2016). 
Pathology of domestic animals. 6th ed. United 
States of America, Elsevier Saunder, P: 647.

Kalogeropoulos, N.; Konteles, S.; Troullidou, E.; 
Mourtzinos, I. and Karathanos, V.T. (2009). 
Chemical composition, antioxidant activity and 
antimicrobial properties of propolis extracts from 
Greece and Cyprus. Food Chemistry, 116 (9): 452-
461.

Khosravi, A.; Shokri, H. and Yahyarayat, R. (2005). 
Veterinary mycology. 1st ed. Tehran, 
Jahaddaneshgahi Press, P: 36. (In Persian)

Liberio, S.; Pereira, A.; Varghese, S.; Thomas-
George, B.; Kandathil-Thajuraj, P.; Baby, D. et al. 
(2011). Antimicrobial activity against oral 
pathogens and immunomodulatory effects and 
toxicity of geopropolis produced by the stingless 
bee Meliponafasciculata Smith. BMC 
Complementary and Alternative Medicine, 108
(11): 1472.

Mauricio, J. and Bankova, V. (2011). Propolis: Is 
there a potential for the development of new 
drugs? Journal of Ethnopharmacology, 133 (10): 
253-260.

McGavine, D.M. and Zackary, J.F. (2012). 
Pathologic Basis of Veterinary Disease. 5th ed. 
United States of America, Elsevier Mosby. Pp: 
335-336.

Mohammadzadeh, S.; Shariatpanahi, M.; Hamedi, 
M.; Ahmadkhaniha, R.; Samadi, N. and 
NasserOstad, S. (2007). Chemical composition, 
oral toxicity and antimicrobial activity of Iranian 
Propolis. Food Chemistry, 103: 1097-1103.

Nash, E.E.; Peters, B.M.; Lilly, E.A.; Noverr, M.C. 
and Fidel, P.L. (2016). A Murine Model of 
Candida glabrata Vaginitis Shows No Evidence of 
an Inflammatory Immunopathogenic Response. 
PLoS ONE 11 (1): 1-14.

Ownagh, A. and Adibhesami, M. (2012). Treatment 
of vaginal candidiasis by ethanolic extract of 
propolis in rabbit. Armaghane-danesh, Yasuj 
University of Medical Sciences, 17(3): 233-242.

Ownagh, A.; Tukmechi, A.; Adibhesam, M. and 
Ebrahimzadeh, S. (2010). Comprative study on the 
effect of ethanol extract of propolis collected from 
west Azarbaijan apiaries against dermatophytes 
and nondermathophytes fungi. Urmia Medical 
Journal, 21 (3): 206-214.

Polaquini, S.; Svidzinski, T.; Kemmelmeier, C. and 
Gasparetto, A. (2006). Effect of aqueous extract 
from Neem (Azadirachtaindica A. Juss) on 
hydrophobicity, biofilm formation and adhesion in 
composite resin by Candida albicans. Archives of 
Oral Biology, 51 (2): 482-490.

Popova, M.; Trusheva, B.; Antonova, D.; Cutajar, S.; 
Mifsud, D.; ClaudeFarrugia, C. and et al. (2011). 
The specific chemical profile of Mediterranean 
propolis from Malta. Food Chemistry, 126 (5): 
1431-1435.

Pritt, B.; Gibson, L.E. and Comfere, N.I. (2014). 
Diagnosis of deep cutaneous fungal infections: 
correlation between skin tissue culture and 
histopathology. Journal of The American 
Academy of Dermatology, 71 (2): 293-301.

Segal, E. and Frenkel, M. (2018). Experimental in 
vivo models of candidiasis. Journal of Fungi, 21
(4): 2-10.

Shokri, H.; Khosravi, A. and Yalfani, R. (2011). 
Antifungal efficacy of propolis against 
fluconazole-resistant Candida glabrata isolates 
obtained from women with recurrent vulvovaginal 
candidiasis. International Journal of Gynecology 
and Obstetrics, 27 (3): 158-165.



ي . . . درمان کاندیدیازیس واژنی تجربی با عصاره

113     1399، بهار 1دامپزشکی ایران، دوره شانزدهم، شماره  نشریه

Storti-Filho, A.; Damke, E.; Carrara, M.A.; Batista, 
M.R.; Donatti, L.; Boer, C.G. et al. (2011). Effects 
of depomedroxyprogesterone acetate on the 
development and maintenance of Candida albicans 
in the vagina of oophorectomized Wistar rats 
(Rattus norvegicus). Brazilian Journal of 
Pharmaceutical Sciences, 47 (1): 167-174.

Sullivan, D.; Moran, G.; Al-Mosaid, A.; Stokes, C.; 
Vaughan, C. and Coleman, D.C. (2004). 

Comparison of the epidemiology, drug resistance 
mechanisms, and virulence of Candida 
dubliniensis and Candida albicans. FEMS Yeast 
Research, 4 (4-5): 369-376.

Received: 24.05.2018
Accepted:  22.04.201

© 2020 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an open access article distributed under the 
terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0
license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

license) (http://creativecommons.org/licenses/by


Vol. 16, No. 1, Spring, 2020

Iranian Veterinary Journal      134

Treatment of experimental vaginal candidiasis with ethanolic 
extract of propolis in goat
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Abstract
Candida albicans is a natural opportunistic flora on the skin and mucous membranes, growth 

in good conditions and causes clinical symptoms of candidiasis. Prophylactic and therapeutic 
administration of some antifungal agents has been caused drug resistance, so nowadays there is 
a need to introduce newer drugs for the treatment of candidiasis. In this study, 12 heads of 8
months old goats with a weight of 20 kg were used. After induction of vaginal candidiasis with 
Candida albicans (PTCC: 5027), animals were randomly divided into four groups: treated with 
ethanolic extract of propolis, treated with nystatin ointment, treated with glycerin and non-
treated group. In this study, mucosal injuries occurred within 5 days. Ethanol extract of propolis 
during 5 days and nystatin within 7 days resolved the clinical signs of vaginal candidiasis. 
Mucosal injuries created in non-treated and glycerin-treated groups worsened over time by up 
to 3 weeks later. In the histopathological examination, the anti-inflammatory effects, the repair 
of sweat glands, sebaceous and hair follicles, and the removal of abscess from the dermis, in 
the treatment groups with ethanolic extract of propolis and nystatin, were significantly different 
from that of the non-treated and glycerin-treated groups. The results of this study showed that 
the ethanolic extract of propolis can repair vaginal candidiasis lesions in a shorter period 
compared to nystatin in goat.
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