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تاريخ پذيزش58/1/5:

تاريخ دريافت55/7/5:

چکيده:
همذهِ ٍ ّذفٍ :لٍَاطيٌيت وبًذيذايي ثِ عٌَاى يه ثيوبسي هْن دس صًبى ثبسداس ،هجتاليابى ثاِ ديبثات،
اشتفبدُوٌٌذگبى اص آًتيثيَتيهّبي ٍشيعالغيف ٍ داسٍّبي ضذثبسداسي ثشٍص هيوٌذ ٍ همبٍهت ًصجتبً ثابييي
ثِ داسٍّبي سايج اص خَد ًعبى هيدّذ .اص عشفي ٍاطيٌيت ّبي عاَد وٌٌاذُ دس ثصايبسي اص ثيوابساى هشٍشاِ
دسهبًي سا ثب ظىصت هَاجِ هيشبصدّ .ذف ايي هغبلعِ يبفتي داسٍيي هٌبشتتش اص ثيي داسٍّبي ولَتشيوبصٍل،
وتَوًَبصٍل ٍ فلَوًَبصٍل ثب اشتفبدُ اص تصت تعييي حصبشيت داسٍيي دس ظشايظ آصهبيعگبّي ،لجل اص دسهابى
هجذد ٍاطيٌيت ّبي وبًذيذايي عَدوٌٌذُ ثَدُ اشت.
هَاد ٍ سٍض ّب  :ثِ ايي هٌظَس اص  10ايضٍلِ وبًذيذاآلجيىٌس ثِ دشت آهاذُ اص  31ثيوابس هعاىَن ثاِ
ٍلٍَاطيٌيت وبًذيذايي اشتفبدُ ظذ ٍ ثب ثىبس ثشدى هحيظ  ٍ RPMI 1640هيىشٍهليتّبي  96خبًاِاي ٍ
اًجبم سٍض هيىشٍ دايلاَض ثاشا همابديش  MFCٍ MIC90 ، MIC50اياي داسٍّاب دس دهابي  35دسجاِ
شبًتيگشاد ٍ  pH ; 7/2اًذاصُگيشي ظذ.
ًتبيج :دس ايي ظشايظ  MFCٍ MIC90 ، MIC50داسٍي وتَوًَبصٍل ثاِ تشتيات 1 -4 ، 0/25 -1
ٍ 64 -≥ 512هيىشٍگشم دس هيلايليتاش  ،داسٍي فلَوًَابصٍل ثاِ تشتيات256 -≥1024 ٍ1 -4 ٍ 0/25 -1
هيىشٍگشم دس هيليليتش ٍ داسٍي ولَتشيوبصٍل ثِ تشتيت  128 - 512 ٍ 1 -8 ، 0/125 -1هيىشٍگشم دس
هيليليتش ثَدُ اشت.
ثحث ٍ ًتيجِگيشي :ثب تَجِ ثِ ًتبيج حبضش داسٍي ولَتشيوبصٍل ًصجت ثِ دٍ داسٍي ديگش اثش ثْتاشي سا
ثش سٍي وبًذيذاآلجيىٌس داظتِ اشت.

واشه های کليدی :وبًذيذاآلجيىٌس ،ولَتشيوبصٍل ،وتَوًَبصٍل ،فلَوًَبصٍلٍ ،لٍَاطيٌيت
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 )1گروه قارچ شناسی و انگل شناسی پزشکی  ،دانشگاه علوم پزشکی تهران

هقایسِ اثر دارٍّای کتَکًَازٍل  ،کلَتریوازٍل ٍ فلَکًَازٍل علیِ ایسٍلِ ّای کاًدیداآلبیکٌس در شرایط  - ....زریي فر ٍ ّوکاراى

مقدمه
عفًَتْبي لبسچي ٍاطى دس  95-85دسؼذ هَاسد دس اثش
وبًذيذاآلجيىٌس ثَجَد هايآيٌاذ .وبًذياذاآلجيىٌس سا
هيتَاى اص ٍاطى  20دسؼذ صًبى ثذٍى عالهات جاذا
وشد(.)2،1عَاهلي وِ ثب وبًذيذيبص استجبط داسًذ ظابهل
تجَيض آًتيثيَتيهّبي شيصتويه ،حبهلگي ،ديبثات
لٌذي ٍ هؽشف هَاد ششوَة وٌٌذُ ايوٌاي ّصاتٌذ.
ٍاطيٌيت عَدوٌٌذُ ( 1)RCCVدس تعذادي اص صًبى وِ
لجال تحت دسهبى لشاس گشفتِاًاذ دياذُ هايظاَد ثاِ
ّويي هٌظَس اًذاصُگيشي فعبليت ضذ لابسچي داسٍّاب
دس آصهبيعگبُ ثب اشتفبدُ اص تصتّبي حصبشيت هاي-
تَاًذ ثشاي دسهبى ايذُآل ثيوبساى هجتال ثاِ عفًَات-
ّبي هضهي ٍ ًيض شيصتويه ضشٍسي ثبظاذ .ثاشآٍسد
ظذُ وِ  75دسؼذ اص صًبى حذالل يه ثابس دس عاَل
عوش خَد دچبس ٍلٍَاطيٌيت وبًذيذايي هيظًَذ()4 ، 3
ٍ  5دسؼذ اص صًبى هجتال ثِ ظىل هضهي يب عَدوٌٌذُ
ٍاطيٌيت هيظًَذ .هعخػ گشديذُ وِ گًَِّبي غيش
آلجيىٌس عبهل ٍاطيٌيات هاضهي ٍ عَدوٌٌاذُ سٍ ثاِ
افضايط اشت ،وِ علت آى سا اشتفبدُ ٍشيعالغياف ٍ
عَيًي هذت داسٍّابي ضاذلبسچي ٍ آصٍلّاب هاي-
داًٌذ( .)5عَاهل ثصيبس هتعاذدي ًظياش هياضاى لابس
وعت دادُ ظذُ(هيضاى تلماي))ً ،اَم هحايظ وعات،
دسجِ حشاست ٍ هذت صهبى اًىَثبشيَى ثش سٍي ًتبيج
تصت تعييي حصبشيت داسٍيي هَثش هيثبظذ لزا ثشاي
ثِدشات آٍسدى ظاشايظ اشاتبًذاسد ٍ ًتابيج هٌبشات
ثبيصتي ّوِ ظشايظ يىصبى ثبظٌذ( .)6دس ايي تحميك
ًيااض شااعي ظااذ ثيعااتش اص ظااشايغي وااِ تَشااظ
(NCCLSوويتااِ هلااي اشااتبًذاسد آصهبيعااگبّْبي
ثبليٌي) جْت اًجبم تصت هيعٌْبد ظذُ اشتفبدُ ظَد.
مواد و روشها
ًوًَِگيشي :دس ايي تحميك اص  31ثيوبس هعىَن ثاِ
ٍاطيٌيت وِ  3تب  4ثبس دس شبل ثِ خبعش ايي ثيوابسي
هشاجعِ وشدُ ثَدًذ ًوًَِثشداسي ثاب شاَاح اشاتشيل
اًجبم ظذ وِ تعذاد  10ثيوبس هاس اص اًجابم ثشسشاي
هصاااتمين هيىشٍشاااىَهي ٍتْياااِ وعااات تااابصُ
شبثَسٍدوصتشٍصآگبس ٍ تَليذ لَلِ صايب دس ششم اشات ٍ
1. Recurrent Candica Vulvovaginitis
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ايجبد والهيذٍشپَس دس هحيظ وعت وَسىهيل آگابس
حبٍي  0/5دسؼذ تَييي  ٍ 80جزة لٌذّبي گلاَوض،
گبيوتَص ،يوتَص ،هبلتَص ،سافيٌَص ،شبوبسص ٍ شلَثيَص ثب
ووه ديصهّبي لٌذي(سٍض اگضاًاَگشام) ،ثعٌاَاى
ٍاطيٌيت وبًذيذايي ثب عبهل وبًذيذاآلجيىٌس ظٌبشبيي
ظذًذ.
اًجبم تصت حصبشيت داسٍيي :ثشاي اًجبم ايي تصات
هشاحل صيش ثِ دلت اًجبم ظذ:
الف) تْيِ شَشپبًصيَى لبسچي :شَشپبًصيًَي اص ّاش
يه اص وعتّبي تبصُ ( 48شابعتِ) وبًذياذاآلجيىٌس
تَشااظ شااشم فيضيَلااَطي اشااتشيل تْيااِ گشديااذ ٍ
هخوشّب هس اص خَة ثْن صدى لَلِ ّب ثب اشاتفبدُ اص
يم ًئَثبس دس صياش هيىشٍشاىَح ظاوبسض گشدياذ ٍ
غلظتي هعبدل  1103 cfumlتٌظين گشديذ ( )7تاب
هس اص اضبفِ وشدى اياي غلظات ثاِ ّاش چبّاه ٍ
سليك ظذى آى ،تعذاد هخوش هَسد ًظش( 500هخوش دس
ّش هيليليتش ثشاي ّش چبّه) ثذشت آيذ.
ة) تْيِ هحيظ وعت  : RPMI 1640هَدس هحايظ
 RPMI 1640سا دس آة خَة حل وشدُ ٍ هماذاس 2
گشم ثيوشثٌبت شذين سا ًيض ثِ اصاي ّش ليتاش هحايظ
ًيض ثِ آى اضبفِ وشدين .شپس هحيظ وعت سا ًيض اص
فيلتش  0/2هيىاشٍى عجاَس داديان ٍ هحايظ RPMI
 1640دس لَلِّبي دسهيچداس اشتشيل داخل يخچبل 4
دسجِ شبًتيگشاد ًگْذاسي ظذ ٍ دس ٌّگبم اشاتفبدُ اص
ايي هحيظ ،يه هيلايليتاش گلَتابهيي ثاِ اصاي 100
هيليليتش هحيظ ً RPMI 1640يض ثِ اياي هحايظ
اضبفِ ظذ.
ج) تْيااِ هحلااَل داسٍيااي :ثااشاي تْيااِ اشااتَن
داسٍيي(ثااش اشاابز هيااضاى حصبشاايت هخوشّااب ثااِ
داسٍّب)( 2048 )8هيىشٍگاشم اص هاَدس وتَوًَابصٍل ٍ
ولَتشيوبصٍل 4096 ،هيىشٍگشم اص هاَدس فلَوًَابصٍل
ّشوذام ثغَس جذاگبًِ دس يه هيليليتاش حاالل دي-
هتيلشَلفَوصبيذ( )DMSOتْيِ ٍ ثِهذت  30دليمِ
دس دهبي آصهبيعگبُ ًگْذاسي ظذ .لبثال رواش اشات
ثشاي حزف اثش وعٌذگي حالل ديهتيلشَلفَوصبيذ
ثش سٍي هخوشّب ايي حالل سا تب  132سليك وشدين.
اًجاابم هشاحاال آصهاابيط :دس ايااي تحميااك اص سٍض
هيىشٍدايلَظي ثشا اشتفبدُ ظذ( )8وِ ثب اشاتفبدُ اص
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ششمفيضيَلَطي اشتشيل سلتّبي هتاَالي دٍ ثشاثاش اص
اشتَن داسٍّبي فَق دس حجن يه هيليليتش دس يه
شااشي  12لَلااِاي ثااشاي دٍ داسٍي وتَوًَاابصٍل ٍ
ولَتشيوبصٍل (ثبيتشيي غلظت داسٍ  1024هيىشٍگاشم
دس هيليليتش ٍ هبيييتشيي غلظات  0/5هيىشٍگاشم دس
هيلاايليتااش) ٍ  13لَلااِاي ثااشاي داسٍي فلَوًَاابصٍل
(ثبيتشيي غلظت داسٍ  2048هيىشٍگشم دس هيليليتش ٍ
هبيييتشيي غلظت  0/5هيىشٍگشم دس هيليليتش) تْياِ
گشديذ .دس ايي سٍض اص  7/2 pHثشاي هحيظ وعت
 RPMI 1640اشتفبدُ ظذ وِ اص ايي هحايظ هماذاس
 100هيىشٍليتش ثِ هيىشٍهليتّبي  96خبًِاي اضبفِ
ظذ .اص عشفي شَشپبًصيَى هخوشي سا ثاب تَجاِ ثاِ
تعذاد ( 1103 cfumlثشاي ّاش چبّاه) دس ياه
لَلِ تْيِ ٍ ثب هحبشجِ همذاس يصم ثشاي ّاش چبّاه،
ثااِ ّوااشاُ  100هيىشٍليتااش اص سلاات داسٍيااي ثااِ
هيىشٍهليتّب اضبفِ وشدين .اص ثيعتشيي غلظت دي-
هتيلشَلفَوصبيذ ثذٍى حضَس داسٍ ًيض ثعٌَاى وٌتشل
(ظبّذ) اشتفبدُ ظذ.
هيىشٍهليتّب سا ثِ هذت  48شبعت ثغَس جذاگبًِ دس
 35دسجاِ شاابًتيگشاد دس داخاال ظاايىش اًىَثاابتَس ثااب
ششعت  150دٍس دس دليمِ ًگْاذاسي ظاذًذ .هاس اص
اًىَثبشيَى  48شبعتِ 10 ،هيىشٍليتش اص ّاش ياه اص
هحتَيبت چبّهّاب ثاِ هلياتّابي حابٍي هحايظ
شبثَسٍدوصتشٍصآگبس حبٍي ولشاهفٌيىل ( )SCتلمي) ٍ
تَشظ لَح هخط گشدياذ ٍ هلياتّاب ثاِ هاذت 48
شبعت دس دهبي  35دسجِ شبًتيگشاد ًگْذاسي ظذًذ.
ثش اشبز ظوبسض تعذاد ولٌيّبي سظذ واشدُ اص ّاش
يه اص سلتّبي داسٍياي ًصاجت ثاِ گاشٍُ وٌتاشل،
همبديش حذالل غلظت هْبسوٌٌذگي اص سظذ (ٍ MIC50
 ٍ ) MIC90حذالل غلظت وعاٌذگي لابس ()MFC
داسٍّابي وتَوًَاابصٍل  ،ولَتشيواابصٍل ٍفلَوًَاابصٍل
هحبشجِ گشديذ.

بحث
اص دييل هْن ايجبد ثيوبسي ٍاطيٌيت وبًذيذايي
عَدوٌٌذُ ،حزف ًبلػ وبًذيذا اص ٍاطى هس اص دسهبى
ضذلبسچي اشتّ ،ش چٌذ هوىي اشت عالين ثبليٌي
ٍالتْبثبت ثيوبس ون ظَد ،اهب اسگبًيصن ثِ تعذاد ون دس
ٍاطى هيهبًذ ٍ هٌجش ثِ ًبلل ظذى ثيوبس هي-
گشدد(ٌّ .)9گبهي وِ ظشايظ َّسهًَي ٍ فيضيَلَطيه
ًشهبل هيضثبى تغييش يبثذ ،ولٌيضاشيَى اسگبًيصن
افضايط هيذا وشدُ ٍ ثبعث ثشٍص عالين ثبليٌي جذيذ
دس فشد هيگشدد(.)10

نتايج
دس دهبيً pH ;7/2 ٍ 35 Cتبيج حبؼال اص ثشسشاي
اثااش غلظااتّاابي هختلااف داسٍي وتَوًَاابصٍل دس
هحذٍدُ  512-0/25هيىشٍگشم دس هيليليتش ثاش سٍي
ايضٍلِّبي وبًذيذاآلجيىٌس ثذيي لشاس اشت:
o
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 MIC 50همبديش  1 ٍ 0/5 ،0/25هيىشٍگشم دس هيلي
ليتش ثِ تاااشتيت ثشاي  3 ٍ 2 ، 5اياااضٍلِ ثذشت
آهذ .همذاس  MIC 90داساي همبديش 4 ٍ 2 ،1
هيىشٍگشم دس هيلي ليتش ثشاي  3 ٍ 3 ،4ايضٍلِ ثذشت
آهذ .همذاس  ٍ 512 ،256 ،64 MFCثيعتش اص 512
هيىشٍگشم دس هيلي ليتش ثشاي  3 ٍ 3 ،1 ،3ايضٍلِ
تعييي گشديذ(جذٍل ظوبسُ.)1
اثااش غلظااتّاابي هختلااف داسٍي فلَوًَاابصٍل دس
هحذٍدُ  2048 -0/5هيىشٍگشم دس هيليليتش ثش سٍي
ايضٍلِّبي وبًذيذاآلجيىٌس ثذيي لشاس اشت:
 MIC 50همبديش  1 ٍ 0/5 ،0/25هيىشٍگشم دس هيلي
ليتش ثِ تشتيت  1 ٍ 6 ،3ايضٍلِ ثذشت آهذ .هيضاى 90
 MICثشاي ايي داسٍ  4 ٍ 2 ،1هيىشٍگشم دس هيلي
ليتش ثشاي  2 ٍ 7 ،1ايضٍلِ ثِ تشتيت ثذشت آهذ.
هيضاى  MFCثشاي ايي داسٍ ٍ 1024 ،512 ،256
ثيعتش اص  1024هيىشٍگشم دس هيلي ليتش ثِ تشتيت
ثشاي  1 ٍ 7 ،1 ،1ايضٍلِ ثذشت آهذ(جذٍل ظوبسُ.)2
اثش غلظتّبي هختلف داسٍي ولَتشيوبصٍل دس
هحذٍدُ  512-0/25هيىشٍگشم دس هيليليتش ثش سٍي
ايضٍلِّبي وبًذيذاآلجيىٌس ثذيي لشاس اشت:
همذاس  MIC 50ثِ تشتيت دس غلظتّبي ووتش اص
 1 ٍ 0/5 ،0/25 ،0/25هيىشٍگشم دس هيلي ليتش ثشاي
 1 ٍ 6 ،2،1ايضٍلِ ثذشت آهذ .همذاس  MIC 90دس
غلظتّبي 4 ٍ 2 ،1هيىشٍگشم دس هيلي ليتش ثشاي ،2
 2 ٍ 6ايضٍلِ ثذشت آهذ.همذاس  MFCدس غلظتّبي
 512 ٍ 256 ،128هيىشٍگشم دس هيلي ليتش ثشاي 8 ،1
ٍ  1ايضٍلِ ثذشت آهذ(جذٍل ظوبسُ.)3

هقایسِ اثر دارٍّای کتَکًَازٍل  ،کلَتریوازٍل ٍ فلَکًَازٍل علیِ ایسٍلِ ّای کاًدیداآلبیکٌس در شرایط  - ....زریي فر ٍ ّوکاراى

 Oddsدس شبل  1993هيالدي هعبّذُ وشد وِ
ايضٍلِ ّبي وبًذيذاآلجيىٌس دس دهبي  25دسجِ
ًصجت ثِ  37دسجِ حصبشيت ووتشي سا ثِ داسٍي
فلَشيتَصيي ًعبى هي دٌّذ (ٍ Hacek .)11
ّوىبساى دس شبل  1995هيالدي دس ثشسشي دٍ دهبي
 35ٍ 30دسجِ ثش سٍي حصبشيت هخوشّبي هختلف
ًصجت ثِ وتَوًَبصٍل ،فلَوًَبصٍل ،فلَشيتَصيي ٍ
آهفَتشيصيي ً Bعبى دادًذ وِ دس دهبي  30دسجِ
هخوشّب همبٍهت ثيعتشي اص خَد ًعبى هيدٌّذ(.)12
ّ ٍ Cookوىبساى ًيض دس شبل  1990هيالدي هس اص
ثشسشي عَاهل هختلف اص جولِ دهبي اًىَثبشيَى ثش
سٍي تصتْبي هيىشٍ ٍ هبوشٍدايلَظي اًجبم ظذُ ثش
سٍي هخوشّب هعبّذُ وشدًذ وِ دهبي اًىَثبشيَى
 35دسجِ ًصجت ثِ  37دسجِ ٍ  30دسجِ ثْتش
اشت( )13وِ ثِ ّويي جْت دس ايي تحميك اص دهبي
 35دسجِ شبًتيگشاد (اص ثيي دهبّبي ثبيتش اص دهبي
آصهبيعگبُ) اشتفبدُ ظذ وِ دس ايي دهب ًيض ًصجت ثِ
دهبي آصهبيعگبُ ( 27دسجِ) ًتبيج هغلَةتشي ثِ-
دشت هيآيذ.
سحين صادُ ٍ سحيوي دس شبل  1384دس ثشسشي هيضاى
حصبشيت داسٍيي هجتاليبى ثِ ٍاطيٌيت وبًذيذايي
هعبّذُ وشدًذ وِ هبشخ ثِ ولَتشيوبصٍل هَضعي
 84/6دسؼذ ،وتَوًَبصٍل خَساوي ( 200هيليگشم دٍ
ثبس دس سٍص)  69/2دسؼذ ٍ فلَوًَبصٍل ته دٍص
خَساوي ( 150هيليگشم)  46/7دسؼذ ثَدُ اشت
(.)14
ّ ٍ Sobelوىبساى دس شبل  2003هيالدي هعبّذُ
وشدًذ وِ دس صًبى هجتال ثِ ٍاطيٌيت وبًذيذايي
هيچيذُ  MICداسٍي فلَوًَبصٍل ثِ سٍض
هيىشٍدايلَظي دس  96دسؼذ هَاسد ووتش اص 8 µg/ml
ٍ دس  3/6دسؼذ هَاسد ثيعتش اص  64 µg/mlثَدُ
اشت (.)15
ظْجبصيبى ٍ ّوىبساى دس شبل  1385دس داًعگبُ
علَم هضظىي اَّاص ثب ثشسشي  192ثيوبس هجتال ثِ
ٍلٍَاطيٌيت وبًذيذايي ٍ حصبشيت آًْب ًصجت ثِ
دسهبى فلَوًَبصٍل خَساوي ٍ ولَتشيوبصٍل ٍاطيٌبل،
هبشخ  97دسؼذي ثِ ولَتشيوبصٍل ٍ هبشخ 86
دسؼذي ثِ فلَوًَبصٍل سا هس اص  1تب  3سٍص هعبّذُ
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وشدًذ ( ٍ )16هالحظِ هيظَد وِ اثش داسٍي
ولَتشيوبصٍل ٍاطيٌبل ثش سٍي ٍلٍَاطيٌيت وبًذيذايي
ّوبًٌذ ايي تحميك ثيعتش ثَدُ اشت.
دس ثشسشي  MFC ٍ MIC90 ، MIC50ايضٍلِّبي
اشتفبدُ ظذُ دس ايي تحميك هالحظِ هيظَد وِ
ًتبيج ثذشت آهذُ ثب ًتبيج شبيش هحمميي ،ثخؽَغ
دس هيضاى دليك حصبشيت وبًذيذاّب ثِ داسٍّب ًصجتبً
ًبّوخَاًي داظتِ ،هٌتْب دس ثيي داسٍّبي اشتفبدُ
ظذُ ولَتشيوبصٍل ّوبًٌذ ثشخي ديگش اص تحميمبت
اًجبم ظذُ اثش هغلَةتشي سا داظتِ اشت .ثِ ًظش
هيسشذ اختالفبت هَجَد دس ًتبيج ثعضي هحمميي ثِ
ٍاشغِ هحل ضبيعِ ٍ هضهي ثَدى ثيوبسي ٍ
دسهبًْبي هىشس لجلي ،تفبٍت دس شيصتن ايوٌي
هيضثبًْبي هختلف ٍ سٍض اًجبم تصت ثِ سٍظْبي
هختلف ٍ ظشايظ اًجبم تصت ثبظذ .دس هجوَمً ،تبيج
ثذشت آهذُ هؤيذ ايي ًىتِ اشت وِ دس ظشايظ ثىبس
سفتِ  ٍ pH; 7/2دهبي  35دسجِ شبًتيگشاد ثش
ايضٍلِّبي وبًذيذاآلجيىٌس جذا ظذُ اص ٍاطيٌيتّبي
عَدوٌٌذُ ّوبًٌذ ظشايظ هيعٌْبد ظذُ تَشظ
 ٍ NCCLSديگش هحمميي ثشاي ديگش ايضٍلِّبي
وبًذيذاآلجيىٌس داساي اثش ثْتشي هيثبظذ ٍ داسٍي
ولَتشيوبصٍل هيتَاًذ اثش ثْتشي ًصجت ثِ داسٍّبي
وتَوًَبصٍل ٍ فلَوًَبصٍل ثش سٍي ايضٍلِّبي
ٍلٍَاطيٌيت وبًذيذايي داظتِ ثبظذ.الجتِ ثشاي
هعخػ ظذى هيضاى تغبثك آى ثب ظشايظ ثذى
ثبيصتي ثشسشيّبي ثيعتشي ثش سٍي ثيوبساى دسهبى
ظذُ ثب ايي داسٍّب اًجبم ظَد.
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جدول :1اثر داروی کتوکونازول در  pH 7/2و دمای  33درجه سانتيگراد بر حسب ميکروگرم بر ميليليتر

MFC

MIC90

MIC50

512

4

1

وبًذيذاآلجيىٌس ثيوبس ظوبسُ 1

<512

2

0/5

وبًذيذاآلجيىٌس ثيوبس ظوبسُ 2

64

2

0/25

وبًذيذاآلجيىٌس ثيوبس ظوبسُ 3

<512

4

1

وبًذيذاآلجيىٌس ثيوبس ظوبسُ 4

<512

4

1

وبًذيذاآلجيىٌس ثيوبس ظوبسُ 5

512

2

0/5

وبًذيذاآلجيىٌس ثيوبس ظوبسُ 6

512

1

0/25

وبًذيذاآلجيىٌس ثيوبس ظوبسُ 7

256

1

0/25

وبًذيذاآلجيىٌس ثيوبس ظوبسُ 8

64

1

0/25

وبًذيذاآلجيىٌس ثيوبس ظوبسُ 9

64

1

0/25

وبًذيذاآلجيىٌس ثيوبس ظوبسُ 10

ايضٍلِّب

MFC

MIC90

MIC50

ايضٍلِّب

1024

2

0/5

وبًذيذاآلجيىٌس ثيوبس ظوبسُ 1

1024

2

0/5

وبًذيذاآلجيىٌس ثيوبس ظوبسُ 2

1024

4

0/5

وبًذيذاآلجيىٌس ثيوبس ظوبسُ 3

1024

2

0/25

وبًذيذاآلجيىٌس ثيوبس ظوبسُ 4

1024

2

0/5

وبًذيذاآلجيىٌس ثيوبس ظوبسُ 5

1024

2

0/5

وبًذيذاآلجيىٌس ثيوبس ظوبسُ 6

512

1

0/25

وبًذيذاآلجيىٌس ثيوبس ظوبسُ 7

1024

2

0/25

وبًذيذاآلجيىٌس ثيوبس ظوبسُ 8

<1024

4

1

وبًذيذاآلجيىٌس ثيوبس ظوبسُ 9

256

2

0/5

وبًذيذاآلجيىٌس ثيوبس ظوبسُ 10
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جدول : 2اثر داروی فلوکونازول در  pH 7/2و دمای  33درجه سانتيگراد بر حسب ميکروگرم بر ميلي ليتر
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 درجه سانتيگراد بر حسب ميکروگرم بر ميلي ليتر33  و دمایpH 7/2  اثر داروی کلوتريمازول در:3جدول

ايضٍلِّب
1 ُوبًذيذاآلجيىٌس ثيوبس ظوبس

MIC50

MIC90

MFC

0/5

2

256

2 ُوبًذيذاآلجيىٌس ثيوبس ظوبس

0/5

2

256

3 ُوبًذيذاآلجيىٌس ثيوبس ظوبس

0/5

2

256

4 ُوبًذيذاآلجيىٌس ثيوبس ظوبس

> 0/25

1

256

5 ُوبًذيذاآلجيىٌس ثيوبس ظوبس

0/5

2

512

6 ُوبًذيذاآلجيىٌس ثيوبس ظوبس

0/5

2

256

7 ُوبًذيذاآلجيىٌس ثيوبس ظوبس

0/25

1

256

8 ُوبًذيذاآلجيىٌس ثيوبس ظوبس

> 0/25

2

256

9 ُوبًذيذاآلجيىٌس ثيوبس ظوبس

0/5

4

128

10 ُوبًذيذاآلجيىٌس ثيوبس ظوبس

1

4

256
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