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قارچ شناسی و انگل شناسی پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تهرانگروه  (1  
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 :چکيده
بى ثبسداس، هجتاليابى ثاِ ديبثات،    صً دسٍلٍَاطيٌيت وبًذيذايي ثِ عٌَاى يه ثيوبسي هْن  همذهِ ٍ ّذف:

وٌذ ٍ همبٍهت ًصجتبً ثابييي  ثشٍص هي ثبسداسيالغيف ٍ داسٍّبي ضذّبي ٍشيعثيَتيهوٌٌذگبى اص آًتياشتفبدُ
ٍاطيٌيت ّبي عاَد وٌٌاذُ دس ثصايبسي اص ثيوابساى هشٍشاِ       اص عشفي .دّذثِ داسٍّبي سايج اص خَد ًعبى هي
ولَتشيوبصٍل،  تش اص ثيي داسٍّبيّذف ايي هغبلعِ يبفتي داسٍيي هٌبشت .شبصددسهبًي سا ثب ظىصت هَاجِ هي

ثب اشتفبدُ اص تصت تعييي حصبشيت داسٍيي دس ظشايظ آصهبيعگبّي، لجل اص دسهابى   وتَوًَبصٍل ٍ فلَوًَبصٍل
 وبًذيذايي عَدوٌٌذُ ثَدُ اشت. ٍاطيٌيت ّبيهجذد 

ثاِ   هعاىَن ثيوابس   31س ثِ دشت آهاذُ اص  ٌذاآلجيىايضٍلِ وبًذي 10ثِ ايي هٌظَس اص هَاد ٍ سٍض ّب : 
ِ    96ّبي هيىشٍهليتٍ  RPMI 1640اشتفبدُ ظذ ٍ ثب ثىبس ثشدى هحيظ ٍلٍَاطيٌيت وبًذيذايي  ٍ  ايخبًا

دسجاِ   35دس دهابي   اياي داسٍّاب    MIC50  ،MIC90 ٍMFCهمابديش   سٍض هيىشٍ دايلاَض ثاشا   اًجبم 
 گيشي ظذ.اًذاصُ pH;  2/7شبًتيگشاد ٍ 

 1 -4 ، 25/0 -1   ثاِ تشتيات    وتَوًَبصٍلداسٍي  MIC50 ،MIC90 ٍMFC دس ايي ظشايظ   تبيج:ً
 256 -≤1024ٍ 1 -4ٍ  25/0 -1ثاِ تشتيات   ، داسٍي فلَوًَابصٍل  ليتاش هيلاي  دسهيىشٍگشم  64 -≤ 512ٍ

 دسىشٍگشم هي 128 - 512     ٍ 1 -8 ، 125/0 -1  داسٍي ولَتشيوبصٍل ثِ تشتيت ٍ شليتهيلي دسهيىشٍگشم 
 ثَدُ اشت. ليتشهيلي

ًصجت ثِ دٍ داسٍي ديگش اثش ثْتاشي سا   داسٍي ولَتشيوبصٍل : ثب تَجِ ثِ ًتبيج حبضشگيشيثحث ٍ ًتيجِ
 داظتِ اشت. سٌوبًذيذاآلجيى ثش سٍي
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 مقدمه
 شثدسؼذ هَاسد دس ا 95-85عفًَتْبي لبسچي ٍاطى دس 

آلجيىٌس سا وبًذياذا  آيٌاذ. ثَجَد هاي  سٌوبًذيذاآلجيى
جاذا  دسؼذ صًبى ثذٍى عالهات   20تَاى اص ٍاطى هي
(.عَاهلي وِ ثب وبًذيذيبص استجبط داسًذ ظابهل  1،2وشد)

شيصتويه، حبهلگي، ديبثات   ّبييَتيهثتجَيض آًتي
لٌذي ٍ هؽشف هَاد ششوَة وٌٌذُ ايوٌاي ّصاتٌذ.   

دس تعذادي اص صًبى وِ  1(RCCV)ٍاطيٌيت عَدوٌٌذُ 
ظاَد ثاِ   اًاذ دياذُ هاي   لجال تحت دسهبى لشاس گشفتِ

گيشي فعبليت ضذ لابسچي داسٍّاب   ّويي هٌظَس اًذاصُ
-ّبي حصبشيت هاي اشتفبدُ اص تصتدس آصهبيعگبُ ثب 

-آل ثيوبساى هجتال ثاِ عفًَات  تَاًذ ثشاي دسهبى ايذُ

ثاشآٍسد   ّبي هضهي ٍ ًيض شيصتويه ضشٍسي ثبظاذ. 
دسؼذ اص صًبى حذالل يه ثابس دس عاَل    75ظذُ وِ 

( 4،  3ظًَذ)هي ٍلٍَاطيٌيت وبًذيذايي عوش خَد دچبس
دسؼذ اص صًبى هجتال ثِ ظىل هضهي يب عَدوٌٌذُ  5ٍ 

ّبي غيش ذُ وِ گًَِظًَذ. هعخػ گشديٍاطيٌيت هي
آلجيىٌس عبهل ٍاطيٌيات هاضهي ٍ عَدوٌٌاذُ سٍ ثاِ     

الغياف ٍ  افضايط اشت، وِ علت آى سا اشتفبدُ ٍشيع
-ّاب هاي  عَيًي هذت داسٍّابي ضاذلبسچي ٍ آصٍل  

(. عَاهل ثصيبس هتعاذدي ًظياش هياضاى لابس      5داًٌذ)
وعت دادُ ظذُ)هيضاى تلماي((، ًاَم هحايظ وعات،     

اًىَثبشيَى ثش سٍي ًتبيج دسجِ حشاست ٍ هذت صهبى 
ثبظذ لزا ثشاي ش هيثهَ ييتصت تعييي حصبشيت داسٍ

ظاشايظ اشاتبًذاسد ٍ ًتابيج هٌبشات      آٍسدى دشات ثِ
(. دس ايي تحميك 6ثبيصتي ّوِ ظشايظ يىصبى ثبظٌذ)

 ًيااض شااعي ظااذ ثيعااتش اص ظااشايغي وااِ تَشااظ  

NCCLS  وويتااِ هلااي اشااتبًذاسد آصهبيعااگبّْبي(
 هيعٌْبد ظذُ اشتفبدُ ظَد.  ثبليٌي( جْت اًجبم تصت 

 هامواد و روش
ثيوبس هعىَن ثاِ   31دس ايي تحميك اص  گيشي:ًوًَِ

ايي ثيوابسي   خبعشثبس دس شبل ثِ  4تب  3ٍاطيٌيت وِ 
ثشداسي ثاب شاَاح اشاتشيل    هشاجعِ وشدُ ثَدًذ ًوًَِ

ثيوبس هاس اص اًجابم ثشسشاي     10تعذاد  اًجبم ظذ وِ
 صُهصاااتمين هيىشٍشاااىَهي ٍتْياااِ وعااات تاااب  

ٍ تَليذ لَلِ صايب دس ششم اشات ٍ   شبثَسٍدوصتشٍصآگبس

                                                 
1. Recurrent Candica Vulvovaginitis   

گابس  هيل آايجبد والهيذٍشپَس دس هحيظ وعت وَسى
ٍ جزة لٌذّبي گلاَوض،   80دسؼذ تَييي  5/0حبٍي 

گبيوتَص، يوتَص، هبلتَص، سافيٌَص، شبوبسص ٍ شلَثيَص ثب 
ّبي لٌذي)سٍض اگضاًاَگشام(، ثعٌاَاى   ووه ديصه

ب عبهل وبًذيذاآلجيىٌس ظٌبشبيي ٍاطيٌيت وبًذيذايي ث
 ظذًذ.

اًجبم تصت حصبشيت داسٍيي: ثشاي اًجبم ايي تصات  
 هشاحل صيش ثِ دلت اًجبم ظذ:

شَشپبًصيًَي اص ّاش  الف( تْيِ شَشپبًصيَى لبسچي: 
ِ  48) ّبي تبصُيه اص وعت وبًذياذاآلجيىٌس   (شابعت

تَشااظ شااشم فيضيَلااَطي اشااتشيل تْيااِ گشديااذ ٍ  
ن صدى لَلِ ّب ثب اشاتفبدُ اص  هخوشّب هس اص خَة ثْ

يم ًئَثبس دس صياش هيىشٍشاىَح ظاوبسض گشدياذ ٍ     

( تاب  7) گشديذ ٌظينت cfuml 1031 غلظتي هعبدل
هس اص اضبفِ وشدى اياي غلظات ثاِ ّاش چبّاه ٍ      

دس  هخوش 500سليك ظذى آى، تعذاد هخوش هَسد ًظش)
 ثشاي ّش چبّه( ثذشت آيذ. ليتشهيلي ّش

: هَدس هحايظ  RPMI 1640 ة( تْيِ هحيظ وعت 
RPMI 1640    2سا دس آة خَة حل وشدُ ٍ هماذاس 

ّش ليتاش هحايظ   وشثٌبت شذين سا ًيض ثِ اصاي گشم ثي
شپس هحيظ وعت سا ًيض اص . ًيض ثِ آى اضبفِ وشدين

 RPMIهيىاشٍى عجاَس داديان ٍ هحايظ      2/0فيلتش 

 4داخل يخچبل داس اشتشيل ّبي دسهيچدس لَلِ 1640
گْذاسي ظذ ٍ دس ٌّگبم اشاتفبدُ اص  دسجِ شبًتيگشاد ً
 100ليتاش گلَتابهيي ثاِ اصاي    هيلاي ايي هحيظ، يه 

ًيض ثِ اياي هحايظ    RPMI 1640 هحيظ  ليتشهيلي
 اضبفِ ظذ.

: ثااشاي تْيااِ اشااتَن  تْيااِ هحلااَل داسٍيااي ج( 
داسٍيي)ثااش اشاابز هيااضاى حصبشاايت هخوشّااب ثااِ  

هيىشٍگاشم اص هاَدس وتَوًَابصٍل ٍ     2048( 8داسٍّب()
هيىشٍگشم اص هاَدس فلَوًَابصٍل    4096وبصٍل، ولَتشي
-حاالل دي  ليتاش هيلي وذام ثغَس جذاگبًِ دس يهّش

دليمِ  30هذت ( تْيِ ٍ ثDMSOِ)شَلفَوصبيذهتيل
لبثال رواش اشات     دس دهبي آصهبيعگبُ ًگْذاسي ظذ.

 شَلفَوصبيذهتيلوعٌذگي حالل دي اثش ثشاي حزف

 وشدين.سليك  321ثش سٍي هخوشّب ايي حالل سا تب 
: دس ايااي تحميااك اص سٍض اًجاابم هشاحاال آصهاابيط 

( وِ ثب اشاتفبدُ اص  8اشتفبدُ ظذ)  هيىشٍدايلَظي ثشا
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ش اص ثا اّبي هتاَالي دٍ ثش اشتشيل سلت يطَلَيفيضششم
دس يه  ليتشهيلي اشتَن داسٍّبي فَق دس حجن يه

ثااشاي دٍ داسٍي وتَوًَاابصٍل ٍ  ايلَلااِ 12شااشي 
هيىشٍگاشم   1024داسٍ  ولَتشيوبصٍل )ثبيتشيي غلظت

هيىشٍگاشم دس   5/0تشيي غلظات  ٍ هبييي ليتشهيليدس 
اي ثااشاي داسٍي فلَوًَاابصٍل لَلااِ 13( ٍ ليتااشهيلااي

ٍ  ليتشهيليهيىشٍگشم دس  2048)ثبيتشيي غلظت داسٍ 
( تْياِ  ليتشهيليهيىشٍگشم دس  5/0تشيي غلظت هبييي

 ثشاي هحيظ وعت  pH 2/7گشديذ. دس ايي سٍض اص 

RPMI 1640  هماذاس   اشتفبدُ ظذ وِ اص ايي هحايظ
اي اضبفِ خبًِ 96ّبي هيىشٍليتش ثِ هيىشٍهليت 100

ظذ. اص عشفي شَشپبًصيَى هخوشي سا ثاب تَجاِ ثاِ    

دس ياه   ّاش چبّاه(  )ثشاي  cfuml 1031تعذاد 
لَلِ تْيِ ٍ ثب هحبشجِ همذاس يصم ثشاي ّاش چبّاه،   

ِ هيىشٍليتااش اص سلاات داسٍيااي ثاا   100ثااِ ّوااشاُ  
-. اص ثيعتشيي غلظت ديّب اضبفِ وشدينهيىشٍهليت

ثذٍى حضَس داسٍ ًيض ثعٌَاى وٌتشل  شَلفَوصبيذهتيل
 )ظبّذ( اشتفبدُ ظذ.

 دس ثغَس جذاگبًِ شبعت 48ثِ هذت سا  ّبهيىشٍهليت 
دسجاِ شاابًتيگشاد دس داخاال ظاايىش اًىَثاابتَس ثااب   35

دٍس دس دليمِ ًگْاذاسي ظاذًذ. هاس اص     150ششعت 
هيىشٍليتش اص ّاش ياه اص    10شبعتِ،  48َى اًىَثبشي

ّابي حابٍي هحايظ    ثاِ هليات   ّاب هحتَيبت چبّه
( تلمي( ٍ SCحبٍي ولشاهفٌيىل )شبثَسٍدوصتشٍصآگبس 

 48ّاب ثاِ هاذت    تَشظ لَح هخط گشدياذ ٍ هليات  
 .ًذدسجِ شبًتيگشاد ًگْذاسي ظذ 35شبعت دس دهبي 

ّبي سظذ واشدُ اص ّاش   ثش اشبز ظوبسض تعذاد ولٌي
ّبي داسٍياي ًصاجت ثاِ گاشٍُ وٌتاشل،      سلت يه اص

ٍ  MIC50همبديش حذالل غلظت هْبسوٌٌذگي اص سظذ )
MIC90   (  حذالل غلظت وعاٌذگي لابس ٍ )MFC )

داسٍّابي وتَوًَاابصٍل ، ولَتشيواابصٍل ٍفلَوًَاابصٍل  
 هحبشجِ گشديذ.

  نتايج
oدس دهبي

C35  ٍ2/7 ;pH    ًتبيج حبؼال اص ثشسشاي
َوًَاابصٍل دس وت ّاابي هختلااف داسٍيش غلظااتثااا

ثاش سٍي   ليتشهيليهيىشٍگشم دس  512-25/0هحذٍدُ 
 وبًذيذاآلجيىٌس ثذيي لشاس اشت:ّبي ايضٍلِ

50 MIC  هيىشٍگشم دس هيلي  1ٍ  5/0، 25/0همبديش
ضٍلِ ثذشت ااااي 3ٍ  2،  5ثشاي  شتيتاااليتش ثِ ت

 4ٍ  2، 1داساي همبديش  MIC 90آهذ. همذاس 
ايضٍلِ ثذشت  3ٍ  3، 4 هيىشٍگشم دس هيلي ليتش ثشاي

  512ٍ ثيعتش اص  MFC 64 ،256 ،512آهذ. همذاس 
ايضٍلِ  3ٍ  3، 1، 3هيىشٍگشم دس هيلي ليتش ثشاي 

 (. 1ظوبسُ تعييي گشديذ)جذٍل
فلَوًَاابصٍل دس  ّاابي هختلااف داسٍي ش غلظااتثااا

ثش سٍي  ليتشهيليهيىشٍگشم دس  2048 -5/0هحذٍدُ 
 شاس اشت:وبًذيذاآلجيىٌس ثذيي لّبي ايضٍلِ

50 MIC  هيىشٍگشم دس هيلي  1ٍ  5/0، 25/0همبديش
 90ايضٍلِ ثذشت آهذ. هيضاى  1ٍ  6، 3ليتش ثِ تشتيت 

MIC  ٍهيىشٍگشم دس هيلي  4ٍ  2، 1ثشاي ايي داس
ايضٍلِ ثِ تشتيت ثذشت آهذ.  2ٍ  7، 1ليتش ثشاي 

ٍ  1024، 512، 256ثشاي ايي داسٍ  MFCهيضاى 
دس هيلي ليتش ثِ تشتيت هيىشٍگشم  1024ثيعتش اص 

 (.2ظوبسُ ايضٍلِ ثذشت آهذ)جذٍل 1ٍ  7، 1، 1ثشاي 
ولَتشيوبصٍل دس  ّبي هختلف داسٍيش غلظتثا

ثش سٍي  ليتشهيليهيىشٍگشم دس  512-25/0هحذٍدُ 
 وبًذيذاآلجيىٌس ثذيي لشاس اشت:ّبي ايضٍلِ

ص ا شتووّبي دس غلظت تثِ تشتي MIC 50س امذه
 يتش ثشايل يليه دسشم گٍشىيه 1ٍ  5/0، 25/0 ،25/0
دس  MIC 90ايضٍلِ ثذشت آهذ. همذاس  1ٍ  6 ،2،1

، 2يتش ثشاي ل يليه دسشم گٍشىيه 4 ٍ 2، 1ّبيغلظت
 ّبيدس غلظت MFCمذاس هثذشت آهذ. ِلٍضيا 2 ٍ 6

 8، 1 ايشث يتشل يليه دسيىشٍگشم ه 512ٍ  256، 128
 .(3ظوبسُ )جذٍلهذآ شتثذايضٍلِ  1ٍ 

 ثبح
هْن ايجبد ثيوبسي ٍاطيٌيت وبًذيذايي  اص دييل

عَدوٌٌذُ، حزف ًبلػ وبًذيذا اص ٍاطى هس اص دسهبى 
ضذلبسچي اشت، ّش چٌذ هوىي اشت عالين ثبليٌي 
ٍالتْبثبت ثيوبس ون ظَد، اهب اسگبًيصن ثِ تعذاد ون دس 

-ثِ ًبلل ظذى ثيوبس هيهبًذ ٍ هٌجش ٍاطى هي

يَلَطيه َّسهًَي ٍ فيض . ٌّگبهي وِ ظشايظ(9)گشدد
، ولٌيضاشيَى اسگبًيصن هيضثبى تغييش يبثذ ًشهبل

ثشٍص عالين ثبليٌي جذيذ  ثافضايط هيذا وشدُ ٍ ثبع
 .(10)گشدددس فشد هي
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Odds  هيالدي هعبّذُ وشد وِ  1993دس شبل
دسجِ  25ايضٍلِ ّبي وبًذيذاآلجيىٌس دس دهبي 

دسجِ حصبشيت ووتشي سا ثِ داسٍي  37ًصجت ثِ 
ٍ  Hacek  (.11)هي دٌّذ  فلَشيتَصيي ًعبى

هيالدي دس ثشسشي دٍ دهبي  1995دس شبل  ّوىبساى
دسجِ ثش سٍي حصبشيت هخوشّبي هختلف  35ٍ 30

ًصجت ثِ وتَوًَبصٍل، فلَوًَبصٍل، فلَشيتَصيي ٍ 
دسجِ  30ًعبى دادًذ وِ دس دهبي  Bآهفَتشيصيي 

(. 12)دٌّذهخوشّب همبٍهت ثيعتشي اص خَد ًعبى هي
Cook هيالدي هس اص  1990دس شبل  ًيض ٍ ّوىبساى

ثشسشي عَاهل هختلف اص جولِ دهبي اًىَثبشيَى ثش 
سٍي تصتْبي هيىشٍ ٍ هبوشٍدايلَظي اًجبم ظذُ ثش 
سٍي هخوشّب هعبّذُ وشدًذ وِ دهبي اًىَثبشيَى 

ثْتش دسجِ  30دسجِ ٍ  37دسجِ ًصجت ثِ  35
( وِ ثِ ّويي جْت دس ايي تحميك اص دهبي 13اشت)
ًتيگشاد )اص ثيي دهبّبي ثبيتش اص دهبي دسجِ شب 35

آصهبيعگبُ( اشتفبدُ ظذ وِ دس ايي دهب ًيض ًصجت ثِ 
-تشي ثِدسجِ( ًتبيج هغلَة 27دهبي آصهبيعگبُ )

 ذ.يآهي دشت
دس ثشسشي هيضاى  1384سحين صادُ ٍ سحيوي دس شبل 

حصبشيت داسٍيي هجتاليبى ثِ ٍاطيٌيت وبًذيذايي 
لَتشيوبصٍل هَضعي هعبّذُ وشدًذ وِ هبشخ ثِ و

گشم دٍ هيلي 200) دسؼذ، وتَوًَبصٍل خَساوي 6/84
دسؼذ ٍ فلَوًَبصٍل ته دٍص  2/69ثبس دس سٍص( 

 دسؼذ ثَدُ اشت 7/46گشم( هيلي 150) خَساوي
(14.) 

Sobel  هيالدي هعبّذُ  2003ٍ ّوىبساى دس شبل
وشدًذ وِ دس صًبى هجتال ثِ ٍاطيٌيت وبًذيذايي 

داسٍي فلَوًَبصٍل ثِ سٍض  MICهيچيذُ 
 µg/ml 8دسؼذ هَاسد ووتش اص  96هيىشٍدايلَظي دس 

ثَدُ  µg/ml 64دسؼذ هَاسد ثيعتش اص  6/3ٍ دس 
 (.15)اشت 

دس داًعگبُ  1385ظْجبصيبى ٍ ّوىبساى دس شبل 
ثيوبس هجتال ثِ  192علَم هضظىي اَّاص ثب ثشسشي 

ٍلٍَاطيٌيت وبًذيذايي ٍ حصبشيت آًْب ًصجت ثِ 
هبى فلَوًَبصٍل خَساوي ٍ ولَتشيوبصٍل ٍاطيٌبل، دس

 86دسؼذي ثِ ولَتشيوبصٍل ٍ هبشخ  97هبشخ 
سٍص هعبّذُ  3تب  1دسؼذي ثِ فلَوًَبصٍل سا هس اص 

ظَد وِ اثش داسٍي ( ٍ هالحظِ هي16وشدًذ )
ولَتشيوبصٍل ٍاطيٌبل ثش سٍي ٍلٍَاطيٌيت وبًذيذايي 

 ّوبًٌذ ايي تحميك ثيعتش ثَدُ اشت.
ّبي ايضٍلِ MIC50 ، MIC90  ٍMFCشسشي دس ث

ظَد وِ اشتفبدُ ظذُ دس ايي تحميك هالحظِ هي
، ثخؽَغ ًتبيج ثذشت آهذُ ثب ًتبيج شبيش هحمميي

ًصجتبً  دس هيضاى دليك حصبشيت وبًذيذاّب ثِ داسٍّب
اظتِ، هٌتْب دس ثيي داسٍّبي اشتفبدُ ّوخَاًي دًب

مبت ظذُ ولَتشيوبصٍل ّوبًٌذ ثشخي ديگش اص تحمي
. ثِ ًظش تشي سا داظتِ اشتاًجبم ظذُ اثش هغلَة

سشذ اختالفبت هَجَد دس ًتبيج ثعضي هحمميي ثِ هي
ضبيعِ ٍ هضهي ثَدى ثيوبسي ٍ هحل  ٍاشغِ

دسهبًْبي هىشس لجلي، تفبٍت دس شيصتن ايوٌي 
هيضثبًْبي هختلف ٍ سٍض اًجبم تصت ثِ سٍظْبي 

 جتبيدس هجوَم، ً. هختلف ٍ ظشايظ اًجبم تصت ثبظذ
دس ظشايظ ثىبس  وِ اشتثذشت آهذُ هؤيذ ايي ًىتِ 

شبًتيگشاد ثش  دسجِ 35ٍ دهبي  pH; 2/7سفتِ 
ّبي ّبي وبًذيذاآلجيىٌس جذا ظذُ اص ٍاطيٌيتايضٍلِ

عَدوٌٌذُ ّوبًٌذ ظشايظ هيعٌْبد ظذُ تَشظ 
NCCLS ِّبي ٍ ديگش هحمميي ثشاي ديگش ايضٍل

 ٍ داسٍيظذ ثبهي ثْتشي شثداساي ا وبًذيذاآلجيىٌس
اثش ثْتشي ًصجت ثِ داسٍّبي  تَاًذولَتشيوبصٍل هي

ّبي سٍي ايضٍلِ وتَوًَبصٍل ٍ فلَوًَبصٍل ثش
داظتِ ثبظذ.الجتِ ثشاي  ٍلٍَاطيٌيت وبًذيذايي

هعخػ ظذى هيضاى تغبثك آى ثب ظشايظ ثذى 
ّبي ثيعتشي ثش سٍي ثيوبساى دسهبى ثبيصتي ثشسشي

 ظذُ ثب ايي داسٍّب اًجبم ظَد.
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MFC MIC90   MIC50 ِّب ايضٍل 

 1ثيوبس ظوبسُ  وبًذيذاآلجيىٌس 1 4 512

 2ثيوبس ظوبسُ  وبًذيذاآلجيىٌس 5/0 2 >512

 3ثيوبس ظوبسُ  وبًذيذاآلجيىٌس 25/0 2 64

 4ثيوبس ظوبسُ  وبًذيذاآلجيىٌس 1 4 >512

 5ثيوبس ظوبسُ  وبًذيذاآلجيىٌس 1 4 >512

 6ثيوبس ظوبسُ   وبًذيذاآلجيىٌس 5/0 2 512

 7ثيوبس ظوبسُ  وبًذيذاآلجيىٌس 25/0 1 512

 8ثيوبس ظوبسُ  وبًذيذاآلجيىٌس  25/0 1 256

 9ثيوبس ظوبسُ  يىٌسوبًذيذاآلج 25/0 1 64

64 1 
 10ثيوبس ظوبسُ  وبًذيذاآلجيىٌس 25/0

MFC MIC90   MIC50 ِّب ايضٍل 

 1ثيوبس ظوبسُ  وبًذيذاآلجيىٌس 5/0 2 1024

 2ثيوبس ظوبسُ  لجيىٌسوبًذيذاآ 5/0 2 1024

 3ثيوبس ظوبسُ  وبًذيذاآلجيىٌس 5/0 4 1024

 4ثيوبس ظوبسُ  وبًذيذاآلجيىٌس  25/0 2 1024

 5ثيوبس ظوبسُ  وبًذيذاآلجيىٌس 5/0 2 1024

 6ثيوبس ظوبسُ   وبًذيذاآلجيىٌس 5/0 2 1024

 7ثيوبس ظوبسُ  وبًذيذاآلجيىٌس 25/0 1 512

 8ثيوبس ظوبسُ  سوبًذيذاآلجيىٌ  25/0 2 1024

 9ثيوبس ظوبسُ  وبًذيذاآلجيىٌس 1 4 >1024

 10ثيوبس ظوبسُ  وبًذيذاآلجيىٌس 5/0 2 256
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