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Abstract
Introduction: Diseases caused by opportunistic pathogen Candida albicans are usually treated
with antifungal drugs, but treatment failure is not uncommon especially in
profoundly immunocompromised hosts. The aim of this study was to compare erg gene
expression profiles of Candida albicans treated with Thymus vulgaris extracts alone and in
combination with Mentha spicata.
Materials and methods: In this cross- sectional study, using volume based analyses we have
conducted a gene expression profiling of ERG11 gene in C. albicans treated with Thymus
vulgaris extracts alone and in combination with Mentha spicata.
Results: Analysis of gene expression profiles revealed the decrease of ERG11 in C. albicans
treated with Thymus vulgaris extracts in combination with Mentha spicata. Incubation with
Thymus vulgaris and Mentha spicata extracts alone, however, resulted in a decrease in ERG11
RNA levels less than combination.
Discussion and conclusion: These data suggest a common mechanism to find the probable
targets e.g., in response to ergosterol depletion in C. albicans treated with Thymus vulgaris
extracts alone and in combination with Mentha spicata.
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تعیین کمترین رقات ممانعات کننادگی از رشاد:11ل
ک لللاتنلارللل ل هسعللل لکمملللدن لمصلللها لهلللهلیال

ارل لهللهیل خ اللفلبللالگسللهسلس رجللعلMICلگسلارل لهللهیل

رواوپارللللللللللل ل لهلللللللللللللهیل31لچلللللللللللللههو

عللهی ل یولباگبللا  MIC ،MICو نصفف

ل

 MICبلله ل

0 × 016لساو لیال را للر الکهسدتدگلآلبروهسس ل خالو ل

ل )(Brand 781660, Wertheim, Germanyلتعررنلشد.ل

ول54لسلللللهم لیالی لللللهیل92لیاجلللللعلسا لللللروسل

722ل رواولر للالگسلهللالارلل لمصللها لیال للر لکشلل ل

نا خهسعلن:گایلشدسد .لسوسکهس رو،لتهرعلشد لبلعل لدتل

 RPMI-1640لحهویلگ -ناوته رنلبعلتمههت لولتهلتاکرلبلل

 72لیررقع لیالیوال 9222rpmلسهس اتفر وژلولپا لسلعلبلهال

22 22لبللعل722ل رواولر للالسوسکهس لرو،ل رواوبل لیاو،ل

بهلسا لفرزتولوژی لش للعلشلد.لگسل خاگ لRNAلکلللبلهلل

چهه،ل رواوپار لگدلهفعلولبلعلخلوبل ل خالو لشلدل.لیال

کرلل لل RNeasy Miniلوتلللژ لسللاو لهللهلیل خ لللایل

رواوپار لههی لحهوی لسوسکهسرو ،ل رواوب لولمصها لههل

)(Qiagen, Hilden, Germanyل طللهبقلیسلل وام لل

ب لل علولبللهلپللهاگفرا لپوشللهسد لشللد.لپللسلگسل5لسللهم ل

شاک لسلهسسد لو ل بلهلگسلدکل لتغررلاللگسجله لشلدل.لپلسللگسل

گسووبهس لرو،لیالتخچلله ل(بللاگیلتو لله،لسللهسیلودللعر ل

گسلللل ل خاگ ل،RNAلکرفرلللل ل لولک رلللل ل لآ،لبللللللهل

چههلل،لهلله)،لبللعل للدتل54لسللهم لیالی للهیل92لیاجللعل

گسکو اوف و ای ل ولژ لآنهاسلبااس ل لولسلکسلکلرفرل لل

سار روس لنا خهسعلن:گای لشلدسد.لچههل،لهلهلی لحلهولیل

RNAلگس ل خاگج ل پللسلگسلسللم زلcDNAل بللهلگس ل فهی لگسل

722ل رواولر للللال للللر لکشلللل لول722ل رواولر للللال

پاگت اههیلگخ صهص لطاگح لشد لباگیلژ،لگک رن ل

سوسکهس رو،ل رواوب ،لشههدل ثب لیالسظالناف علشلدلسد.ل
یالگتنلاو ،لشههدل ثب لباگیلبااس لس هتجلب لرهال هل ل
ول عرهالسمجشلMICلگسل لولبهتلدللکهسدتلدگللیالچههل،ل

(F:
5'ACCGAAGCTCCAATGAATCCAAAATCC3'،
R:
)'5'GTTTGGTCAATACCAGCAGCTTCCAAA3

شههدل ثب لبعخلوبل ل اشلدلکلای لبهشلد.لملمو لبلالگلتلن،لل

لسمجرد لشدل(.)1لباگیلح:فلگح ه لهلالسلوعلآللوینل ل

چهه،لحهویل722ل رواولر المصها لیال ر لکش لبلعل

،DNAلگسلتر لهاللبلهلآسلزلت ل RNase free DNase set

722ل رواولر ال ر لکش ،لشههدل مف ل لیالسظلالناف لعل

)(Qiagenلگس فهی لشد.ل2/2ل رواونا لگسلRNAلکلللبلهل

وتهت لهالچههل،ل

گس فهی لگسلآسزت لتاگسسلکاتک لهسل ل عولوسلولپاگلت اهلهیلل

بعلخوب ل خاو لول رزگ،لجل :لسلوالیلس وسلعلهلهلبلهللگلرلزگلل

هازگ لللالتصلللهیفل ل وجلللویلیالکرللل لسلللم زلcDNAل

اتدالیالطو ل و ل292لسهسو الگسلدگس لنرلایللشلدل.لسقطلعل

)(Fermentas, USAلبعلcDNAلسم زلشلدل.لآس لهلتشلهلهل

شد .ل پسلگسلنا خهسعلن:گای ،لگب دگل

قهت عل رزگ،لبره،لژ،لERG 11لکهسدتدگلآلبروهسسلتر هالشد لبهلتر وسلولاهاتسللبعتمههت لولیالتاکربلبهل م هلگسکروهته

یالیولتواگالسعلتهت لگسجه لشدسدل(5لول.)1

تصوتالژ لآنهاسلکهلربا لثب لول رزگ،لبر له،لژ،لبلهلسلا لگفلزگال

ژ،لERG11لکهسدتدگلآلبروهسسلبهلگس فهی لگسلپاگت ال( F:

'،5'TTGGTGGTGGTAGACATA3

 37ل

R:

')5'TCTGCTGGTTCAGTAGGT3لکع لخدگوسدی 75لول
ه وهاگ،ل()1لطاگح لکلای لگسلدللگسلcDNAلسم زشلدل لتوثرلالل
شد.لممو لبالگتن،لگسلژ،لگک رنلبلعلمملوگ،لژ،ل اجلعلگسل فهی ل
شد.لباگیلگط رمه،لگسلگتمولعلل صلواللتلوگکلمشلسسجلرلا لگیل
پار اگسلسهش لگسلDNAلژسو لسبهشمد،لباگیلهالس وسلعلشلههدلل
مف لیگخا لبدو،لآسزت لتاگسسلکاتک هسل عووسلتهرلعللشلد.لل
وگکمشلسسجرا لگیلپار اگسلشه لل2ل رواولر البهفالTaqل72Xل

Quantity One 1-D Analysis (Bio-Rad, USA,
)version 4.6لگاستهب لشد .ل

طرح مطالعه و تحلیل آماار :ل طهلعلعلحهدلاللبلعلشلوللل
تشهلهلیالیولتولاگاللسلعلتلهت لل
طاحلکه مًلتصلهیفل لولآس لهل ل
گسجه لشلدسدل.لس لهلتجل طهلعلعلپلسلگسلسا له لکلای،للیگی لهلهلبلهل
ت،طافع،لبهلسا لگفلزگالآ لهالیلSPSSل
آس و،لآسهلرزلوگاتهسسل ل
س للخعل(SPSS Inc., Chicago, IL)52لتجزتللعلولت ارلللل

شدسد.لگاس لp<0.05لسطحل عمهیگایلیالسظالناف علشد .ل
ل

نتایج

)،(Fermentasل7ل رواولر لللا  dNTPل72ل رال ل ل لللوالال

س هتجلآس و،لح هسر لسمج لدلدلکهسدلتلدتهت للگس شللهال

)،(Fermentasل 2/2رواولر للالگسلهللالتلل،لگسلپاگت اهللهیل

یت ،لسشه،لیگیسلدللکلعلیال قهت لعللبلهلیگاولیلدلدلرلهاچل ل

ترنیسلللل ل)،(Bioneer, Koreaل2/2ل
بهالیسلللل لولپلللله ل

آ فوتات رنلب ،لمصها لهلهلیلنرههله،للتر لوسللولالهالتسلول

رواولر للالآسللزت لTaq DNAلپار للاگسل)،(Fermentasل7ل

م للهلگسللکروهتهلاویلجدگتللعلهللهیلبللهلرم لولسللوتعلگس ل هسدگایل

رواولر الcDNAلول قلدگال مهسلبل لآ لیتلوسرز لل(س لرمهژ،،ل

ATCCلکهسدتللدگلآلبروللهسسل لؤثالبللوی لگسللد.لمصللها لهللهیل

گتاگ)،لتهلحج ل52ل رواولر الآ هی لشد.لشاگت لتوثرال طلهبقل

طهلععلشد للههلعل هسع لگسلاشدیلگتجلهیللکایسلدللکلعللسشله،ل

یس والستالگسجه لشلد لچاخلعل7ل( )7Xل احالعل.7ل34لیاجلعلل

یگیلحج ل722ل رواولر الیگاگیلپ هس رللددلرهاچ لبرش ایل

سار روسلبعل دتل2لیررقع؛لچاخلعل5ل( )51Xل احالعل.7ل34ل

بوی لگس .لیاله علتر هاههیل طهلععلشد ،لمصها لههیلآب لول

یاجللعلسار للروسلبللعل للدتل92لثهسرللع،ل احاللعل.5ل21لیاجللعل

هسول لتفهوتلیاخوالتلوجه للسشله،لسدگیلسلدل.لس لهلتج،لت لأثرال

سار روسلبعل دتل42لثهسرعلول احاعل.9ل15لیاجعلسار لروسلل

برش المصها لتر وسلولاهاتسلیالتاکربلبلهل م لهلگسلکلروهتهل

بللعل للدتل42لثهسرللع؛لچاخللعل9ل( )7Xل احاللعل.7ل15لیاجللعل

مارعلکهسدتدگلآلبروهسسلاگلیال قهت لعللبلهلمصلها لهلهلیلیتالالل

سار للروسلبللعل للدتل1لیررقللعلیالیسلل اه لتا وسللهتواال

سشه،لیگیسد.له چمرن،لنره لتر وسلولاهاتسللبعتمههت لت لأثرال

تشههلیالیولتولاگالل
)(Techno, Germanyلگسجه لشد.لآس ه ل

ددلکهسدتدتهت لبرش ایلیال قهت علبلهل م لهلگسلکلروهتهلیگشل ل

سعتهت لگسجه لشدسدل(5لول .)1ل
ل

(جدو ل.)7لس هتجلآس و،لح هسر لسمج لدلدلکهسدلتلدتهت لل

طهبقلاو لخدگوسدیلوله وهاگ،ل(،)71لسمجشلس لبل ل

رواویگتاوشنلباگث،لس هتجلآس و،لگس شلهالیت ل،للاگلتأترلدلل

رزگ،لبره،لژ،ل طهلععلشد لبالگسهسلحج لبهسدههیلگتجهیشد ل

کایسد؛لک لالتنل رلزگ،للارل ل هسعل لگسلاشلدل)(MICلبلعل

یالگلو اوفواسل صلو لوگکلمشلسسجلر لا لگیلپار لاگسللگسجله ل

مصها لتر وسلولاهاتسلیالتاکربلبلهل م لهلگس لکروهتهلتعالقلل

شد.لبهلگسل فهی لگسلتصولتاسلهسللژ لیگکل)،(Bio-Rad, USAل

یگش ل(جدو ل .)5ل

