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 دهیچک

ها و همچنین عوارض جانبی داروهای شیمیایی موجود، منجر به تقاضای زیاد برای داروهای ضدقارچی جدید ظهور مقاومت دارویی قارچ :هدف وزمینه 

و بررسی اثرات  کاندیدا آلبیکانسممانعت از رشد  بر Callistemon viminalis اهیگشده است. درنتیجه هدف از این تحقیق بررسی اثر عصاره متانولی و آبی 

 .است یشگاهیآزماشرایط  در هاآنسینرژیستی 

 125و  250، 500های حاصله در سه غلظت ها به روش تقطیر با حالل متانول و آب تهیه شد. اثر عصارهها، عصارهبعد از خشک شدن برگ ها:مواد و روش

مورد آزمایش قرار گرفت. در بررسی  آلبیکانس کاندیداهای متوالی عصاره بر روی مخمر لیتر و با استفاده از روش انتشار دیسک و تهیه رقتمیکروگرم/میلی

بر روی آن قرار  B های آمفوتریسینبر روی محیط حاوی عصاره متانولی کشت داده شد و سپس دیسککاندیدا آلبیکانس اثر سینرژیستی، سویه استاندارد 

 گرفت.

 بیشتر از عصاره آبی است. در بررسی کاندیدا آلبیکانسبر روی  viminalisCallistemon گیاهبر اساس نتایج حاصل، اثر ضدقارچی عصاره متانولی  نتایج:

کاندیدا بر قارچ  µg/ml250و عصاره آبی در غلظت  µg/ml5/62در غلظت  viminalisCallistemon، عصاره متانولی گیاه MIC حداقل غلظت بازدارندگی
صورت ترکیب با عصاره متانولی  متر شد و درمیلی 18، معادل B م رشد برای آمفوتریسینقطر هاله عد اثر ضدقارچی نشان داده است. آلبیکانس

viminalisCallistemon  با غلظت µg/ml5/62 متر و همچنین در ترکیب با عصاره آبی با غلظت میلی 21 برابرµg/ml250  متر شد.میلی 19برابر 

 اهیگصورت ترکیب با عصاره  های قارچی سیستمیک است، ولی درمؤثرترین دارو برای درمان عفونت B نیسیآمفوتر اگرچه :یریگجهینت

viminalisCallistemon یابد.آن افزایش می تیخاص 
 

 B ، عصاره متانولی و آبی، آمفوتریسینکاندیدا آلبیکانس، Callistemon viminalis :کلیدی کلمات

 

 

 

 

 مقدمه 
Callistemon viminalis شور مجنون عنوان شیشهبه

و شامل بیش  Myrtaceaeشود که متعلق به خانواده شناخته می

های چوبی معطر ها درخت یا درختچهگونه است. آن 30از 

طور وسیع در نواحی ارتفاع( که به متر 7 تا متر 5/0) هستند

طور شاخص در اند. این گیاهان بهشدهمرطوب توزیعاستوایی 

آمریکای جنوبی و نواحی گرمسیری آسیا گسترش  استرالیا،

 (.1شوند )اند ولی امروزه در سایر نقاط جهان نیز یافت مییافته

شور در برابر خشکی، گرما، باد و از همه مقاومت گیاه شیشه

از این گیاه  تر زیبایی آن در زمان گلدهی موجب شده کهمهم

ها استفاده ای در فضای سبز و حاشیه خیاباندر سطح گسترده

ها عنوان درخت تزئینی در پارکایران به (. این گیاه در 2) شود

 استفاده از (.3شود )ها کاشته میو حاشیه خیابان

گیاهی دارویی جهت  عنوانبه Callistemon viminalisگونه

ای غنی است. سابقه یدارا گوناگونهای درمان سنتی بیماری

طورکلی برای درمان موارد مختلف پزشکی این گیاه دارویی به

های پوستی، معده و موارد تنفسی استفاده ازجمله عفونت

در « چای داغ»صورت در جامائیکا جوشانده این گیاه به شود.می

های پوستی به های معده و روده، اسهال و عفونتدرمان بیماری

به دلیل قابض  Callistemon viminali  s(. 5، 4) رودکار می

تواند بودن دارای خاصیت جلوگیری از خونریزی را دارد و می

پژوهشیمقاله 

  

. ایران فسا، فسا، پزشکی علوم دانشگاه منصوری،اشرف الدینجالل سید نویسنده مسئول:* 
Email: nanojalal_microjalal@yahoo.com 
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وسیله منقبض کردن خونریزی داخلی مانند زخم معده را به

اغلب زنان برای پاک کردن  های خونی متوقف نماید.رگ

تناسلی ناشی _های دستگاه ادراریترشحات مخاطی یا آلودگی

کنند و همچنین به ازحد، با آن استحمام میاز قاعدگی بیش

تواند در رفع احتباس آب و مشکالت کلی دلیل مدر بودن می

 (.6) دستگاه ادراری مفید باشد

های ترین بیماریترین و گستردهکاندیدیازیس ازجمله شایع

 های اخیر در حد زیادی افزایشقارچی انسان است که در سال

های متعددی است، (. جنس کاندیدا دارای گونه7) یافته است

 زای انسانی این جنس،ترین گونه بیماریترین و شایعاما اصلی
جزئی از فلور  کاندیدا آلبیکانس .(8) است کاندیدا آلبیکانس

طبیعی سطوح مخاطی حفره دهانی، دستگاه گوارش و واژن 

تواند موجب طلب، میهای فرصتصورت عفونتاست اما به

تظاهرات بالینی فراوانی از قبیل برفک، واژنیت، عفونت پوست، 

آندوکاردیت، مننژیت، آبسه مغزی، آرتریت و پیلنفریت در 

مؤثرترین داروی  Bآمفوتریسین  (.9،10میزبان انسانی شود )

های قارچی سیستمیک است مورداستفاده برای درمان عفونت

بیوتیک موجب بروز سمیت کلیوی یآنتاما مصرف این ؛ (11)

ها بیوتیک توسط کلیهدفع این آنتی (.12گردد )ی میتوجهقابل

شود. این سمیت در درمان عفونت باعث تخریب این اندام می

های سیستمیک که نیاز به دارودرمانی طوالنی دارند، قارچ

گردد، زیرا در این حالت نیاز است که دارو با غلظت تشدید می

 (.13) به مدت طوالنی در بدن باقی بماندزیاد 

آمده در تولید و دستهای بهدر مقام مقایسه با پیشرفت

عرضه مواد دارویی، روند و آهنگ توسعه داروهای ضدقارچی 

بسیار آهسته بوده است. به همین  1980خصوص قبل از دهه به

های قارچی، بسیار علت نیز امروزه تنوع داروهای ضد عفونت

باکتریایی است. با آغاز  محدودتر از داروهای ضد کمتر و

شدن و متحول 1980های وسیع درمانی از ابتدای دهه پیشرفت

علم پزشکی، نیاز به داروهای مؤثر ضدقارچی با عوارض جانبی 

مقاومت دارویی روزافزون  (.14ازپیش احساس شد )کمتر، بیش

داول و به این قارچ و بنابراین افزایش دوز مصرفی داروهای مت

دنبال آن افزایش عوارض جانبی داروها موجب شده است تا 

امروزه بیشترین توجه به عواملی با پایه طبیعی مانند گیاهان 

 (.16، 15) دارویی با عوارض جانبی بسیار کمتر معطوف شود

تنهایی یا با داروهای مدرن استفاده از گیاهان دارویی به

صورت ترکیب برای و، بهامروزی جهت کاهش عوارض جانبی دار

(. لذا استفاده 17) اهداف درمانی مورد استقبال قرار گرفته است

تواند صورت ترکیب با عصاره گیاهی میاز داروهای ضدقارچی به

سبب پیشگیری و یا تعویق گسترش مقاومت عوامل قارچی 

(. با توجه به اینکه مخمر 18نسبت به داروهای ضدقارچی گردد )

در بیماران دارای ضعف ایمنی )مثل افراد  انسکاندیدا آلبیک

های مختلف( گاهاً با سپتی سمی کشنده مبتال به ایدز و سرطان

های ها یکی از عوامل مهم واژینیتعالوه در خانمهمراه است؛ به

شور بر آن شدیم که اثر عصاره گیاه شیشه (، بر19قارچی است )

در شرایط آزمایشگاهی بررسی و نتایج کاندیدا آلبیکانس مخمر 

 بر این مخمر مقایسه کنیم Bحاصل از آن را با اثر آمفوتریسین 

منظور استفاده از این فرآورده در درمان تا بتوان از نتایج حاصل به

  کاندیدیازیس بهره برد.
 

 هامواد و روش
 ، از1394 های گیاهی در بهار سالآوری نمونه: نمونهجمع

آوری شد سپس در هرباریوم مختلف سطح شهر فسا جمعنواحی 

دانشگاه پیام نور مرکز داراب به کمک منابع مختلف، جنس و 

ی گیاه، شناسایی و مورد تأیید قرار گرفت. پس از برداشت گونه

ها را جدا نموده و در محیط آزمایشگاه در شرایط مناسب برگ

طور کامل و به نگهداری( )دور از نور مستقیم خورشید و رطوبت

 وسیله آسیاب برقی و الک، پودر نمونهخشک گردیدند. سپس به

 تهیه شد.

عصاره گیری: برای تهیه عصاره از روش ماسراسیون استفاده 

 10به  1های پودر شده را، به نسبت شد. بدین ترتیب که برگ

ساعت در متانول خیسانده شد تا حداکثر مواد  48ابتدا به مدت 

برای تهیه عصار آبی نیز، پودر  (.20نول حل شود )مؤثره در متا

ساعت خیسانده شد و  24درجه به مدت  80نمونه را در آب 

وسیله کاغذ صافی واتمن و تبخیر حالل سپس با صاف کردن به

در فشار کم ماده غلیظی به دست آمد. در پایان جهت حذف 

آون  گراد دردرجه سانتی 60تا  40ها در دمای کامل حالل نمونه

 µg/ml500های قرار گرفت. برای عصاره گیاهی غلظت

تهیه شد، به این صورت که مقدار  µg/ml 125و µg/ml250و

مشخصی از عصاره را با ترازوی حساس وزن کرده و در یک 

سی از حالل دی متیل سولفوکساید برای عصاره متانولی و سی

آب مقطر برای عصاره آبی حل گردید. سپس برای استریل 

 استفاده شد. µm45/0ها، از فیلتر نمودن عصاره

سوش استاندارد میکروبی: جهت انجام مطالعات فوق از 

 استفاده  (Candida albicans ATCC10231)سوش استاندارد
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صورت لیوفیلیزه از آزمایشگاه میکروبیولوژی شد. این سوش به

 دانشگاه علوم پزشکی شهرستان فسا تهیه شد.

ر: جهت بررسی اثر ضدقارچی گیاه روش انتشار در آگا

، از محیط کشت سابورو کاندیدا آلبیکانسشور بر مخمر شیشه

کاندیدا  ساعته 48 از کشت دکستروز آگار استفاده شد.
کلنی به سرم فیزیولوژی استریل افزوده  3تا  2تعداد آلبیکانس 

آمده معادل دستو کامالً ورتکس شد و کدورت سوسپانسیون به

تنظیم گردید. از  (cfu/ml 810×5/1فارلند )مک  5/0

با سوآپ استریل روی محیط سابورو  موردنظرسوسپانسیون 

 متری،میلی 4/6های دکستروز آگار کشت داده، آنگاه دیسک

حاوی عصاره را با پنس استریل برداشته و بافاصله معین از 

یکدیگر و از لبه پلیت بر روی سطح محیط کشت قرار داده شدند. 

درجه  37ساعت در  48صورت وارونه به مدت ها بهس پلیتسپ

گیری قطر هاله عدم رشد گراد انکوبه شده و سپس با اندازهسانتی

در هر  (.21ها نتایج موردبررسی قرار گرفت )در اطراف دیسک

عنوان کنترل منفی و یک آزمایش یک دیسک حاوی حالل به

کنترل  عنوانبه( BU/disc)100 دیسک حاوی آمفوتریسین

برده شد و برای حصول از اطمینان این آزمایش، برای  مثبت بکار

هر عصاره متانولی و آبی، سه بار تکرار گردید و میانگین قطر 

 قطر نهایی ثبت شد. عنوانبههاله عدم رشد در سه بار، 

آزمایش تمیز و عدد لوله MIC ،7یین تع یبرا MIC:روش

 9/0سالین لیتر نرمالیک میلیاستریل انتخاب و در هرکدام 

 گذاری شدند:ها به ترتیب زیر شمارهدرصد ریخته شد. لوله

  7      6     5      4       3        2      1    شماره لوله   

1رقت عصاره           
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، µg/ml 250لیتر )هزار میکرولیتر( عصاره با غلظت یک میلی

اضافه و لوله را به  1ی برداشته و به لوله شمارهتوسط سمپلر 

، یک شد. پس از یکنواختی محیط ثانیه تکان داده 30مدت 

برداشته شد و به  1آزمایش شماره لیتر از محلول لولهمیلی

منتقل و پس از مخلوط کردن یک  2 آزمایش شمارهلوله

لوله آخر  و باالخره تا 3به لوله شماره  2لیتر از لوله شماره میلی

کشیده و دور  7لیتر از لوله شماره ادامه یافت. درنهایت یک میلی

عنوان کنترل مثبت و کنترل منفی در لوله نیز به 2ریخته شد. 

لیتر میلی 1نظر گرفته شد. کنترل مثبت فقط حاوی 

لیتر میلی 1سالین و بدون عصاره بود و کنترل منفی حاوی نرمال

لیتر های فوق، یک میلیهیه رقتعصاره خالص بود. پس از ت

 37ساعت در  24مخمر موردنظر در هر لوله ریخته، به مدت 

ها زمان مقرر به تعداد لولهدرجه انکوبه شد. پس از گذشت مدت

پلیت حاوی محیط سابورودکستروز آگارتهیه و شماره هر لوله 

روی پلیت مربوط به آن نوشته شد و کنار شعله توسط لوپ پر 

صورت کشت خطی در پلیت مربوط لوله برداشته به از محتوی

های (. در کلیه آزمون22) به هر رقت کشت داده شد

میکروبیولوژی که نیاز به محیط آسپتیک بوده از هود المینار فلو 

 استفاده شد.

شور با بررسی اثر سینرژیستی عصاره متانولی گیاه شیشه

عصاره متانولی : برای تعیین اثر ترکیبی میان B آمفوتریسین

از روش انتشار  B های آمفوتریسینشور و دیسکگیاه شیشه

ها افزایی و کاهندگی عصارهدیسک استفاده شد. بررسی اثرات هم

 (sub-MIC)با استفاده از غلظت تحت مهاری  B بر آمفوتریسین

برای عصاره متانولی  MIC 8به  1صورت گرفت که برابر با رقت 

است. غلظت تحت مهاری  عصاره آبی، برای MIC 2به  1و رقت 

اضافه و  2به  1به محیط دکستروز آگار، با نسبت  ها،عصاره

عنوان پلیت تست استفاده شد. سوسپانسیون مخمر با غلظت به

روی محیط کشت سابورو  (cfu/ml810×5/1مک فارلند ) 5/0

های تحت مهاری عصاره، توسط دکستروز آگار حاوی غلظت

 B یسینآمفوترچمنی کشت داده شد و دیسک صورتبهسواب 

روی سطح محیط کشت قرار داده شد، همچنین یک دیسک 

عنوان کنترل منفی و یک دیسک حاوی عصاره با حاوی حالل به

کنترل مثبت در نظر  عنوانبه  (sub-MIC)غلظت تحت مهاری

 24از  پس یسکدهای عدم رشد گرفته شد. سپس قطر هاله

 ثبت شد. درجه 37ر دمای ساعت انکوباسیون د

تایی استوار بود. ها بر تکرار سهوتحلیل آماری: آزمایشتجزیه

صورت میانگین به همراه انحراف معیار بیان شد. سپس نتایج به

صورت دوتایی با تی ها بهبرای بررسی اختالف بین گروهی، گروه

 دار، در سطح معنی(16spssافزار آماری تست )با استفاده از نرم

05/0>P .مورد مقایسه قرار گرفتند 
 

 نتایج
های عدم درروش دیسک دیفیوژن )انتشار در آگار(، قطر هاله

آبی گیاه  رشد اطراف دیسک آغشته به عصاره متانولی و

، کاندیدا آلبیکانسبرای مخمر B شور و آمفوتریسینشیشه

گونه که در آمده است. همان 1گیری شده که در جدول اندازه

شود، قطر هاله عدم رشد برای عصاره مشاهده می 1جدول 

های تحت در غلظت Callistemon viminalis متانولی گیاه
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-3/12متر و برای عصاره آبی بین میلی 3/9-3/16ین ب یبررس

 متر است.میلی 3/7

، نشان داد که اثر ضد قارچی t نتایج آماری حاصل از آزمون

و برای عصاره آبی در  002/0دار عصاره متانولی در سطح معنی

وابسته به غلظت بوده و همواره با افزایش  003/0 دارسطح معنی

غلظت عصاره، قطر هاله عدم رشد اطراف مخمر نیز افزایش یافته 

دهد که نشان می 002/0و  003/0 ی دو عدداست. مقایسه

 بیشتر ازکاندیدا آلبیکانس شور روی عصاره متانولی گیاه شیشه

و همچنین نتایج نشان داد که اثرات ضدقارچی  عصاره آبی است

وابسته به غلظت بوده و  P<05/0دار ها در سطح معنیعصاره

های ممانعت از رشد نیز با افزایش غلظت، قطر هاله همواره

توان به مقدار ماده ( این امر را می1شکل) افزایش یافته است،

عصاره ها نسبت داد که مقدار آن در مؤثره موجود در عصاره

 متانولی بیشتر است.
 

توان را می MBCو  MIC، بررسی 2 در جدول شماره

شور در غلظت عصاره متانولی گیاه شیشه مشاهده کرد.

µg/m5/62  و عصاره آبی در غلظتµg/m 250  کاندیدا بر قارچ
 (.2جدول ) اثر ضدقارچی نشان داده استآلبیکانس 

شور در محیط بر طبق این نتایج، با کاهش عصاره شیشه

های های حاصل از گسترش رقتمیزان مشاهده کلنیکشت، 

 افزایش یافت. کاندیدا آلبیکانسمختلف سوسپانسیونی 

متانولی گیاه  دهد که عصارههمچنین این مطالعه نشان می

دارد و با  B شور، خاصیت ضدقارچی، مشابه آمفوتریسینشیشه

، منجر به افزایش حساسیت B افزودن عصاره گیاه بر آمفوتریسین

تری از ممانعت رشد و هاله بزرگ شودمیکاندیدا آلبیکانس مخمر

شود در اثر مشاهده می 1طور که در نمودار شود، همانایجاد می

 21، قطر هاله عدم رشد B افزودن عصاره متانولی بر آمفوتریسین

افزایش  مترمیلی 19متر و در صورت افزودن عصاره آبی به میلی

 به روش دیسک دیفیوژن کاندیداآلبیکانسبر مخمر  B شور و آمفوتریسینهای شیشهقطر هاله عدم رشد اطراف دیسک عصاره -1جدول 

 متر(میلی) های عدم رشدقطر هاله

 Bآمفوتریسین  Bعصاره متانولی و آمفوتریسین  Bعصاره آبی و آمفوتریسین 
عصاره آبی 

 µg/mlشورشیشه

 متانولیعصاره 

 µg/mlشورشیشه

(U/disc)100+ µg/ml250 (U/disc)100+ µg/ml5/62 (U/disc)100 125 250 500 125 250 500 

19 21 18 3/7 7/9 3/12 3/9 7/13 3/16 

 

 

به  C. viminalisهای عدم رشد عصاره متانولی گیاه قطر هاله -1شکل 

 روش دیسک دیفیوژن روی محیط کشت سابورو دکستروز آگار

 

عصاره متانولی گیاه ( MBCحداقل غلظت کشندگی ) -2جدول 

 کاندیدا آلبیکانسشور برمخمر شیشه

 نوع عصاره

 µg/mlغلظت
 عصاره آبی عصاره متانولی

250 - - 

125 - + 

5/62 - + 

25/31 + + 

6/15  + + 

8/7  + + 

9/3  + + 

باکتریعدم رشد   + رشد  -  
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توان بیان کرد که عصاره متانولی و آبی فعالیت یافت. درنتیجه می

دارد )نمودار  کاندیدا آلبیکانسبر  B نیسیآمفوترسینرژیستی با 

1.) 

 و نتیجه گیری بحث
شور تأثیر مهاری عصاره متانولی و آبی شیشهدر مطالعه حاضر 

نشان داد که  جینتا به اثبات رسیده است. کاندیدا آلبیکانسبر 

عصاره متانولی دارای بیشترین فعالیت ضدقارچی بوده، 

 استاثر ضدقارچی عصاره آبی کمتر از عصاره متانولی  کهیدرحال

 B نیسیآمفوترشور، از های گیاه شیشههمچنین عصاره و

خاصیت ضدمیکروبی کمتری دارد ولی افزودن عصاره متانولی 

شود ، منجر به افزایش حساسیت مخمر میBگیاه بر آمفوتریسین 

شود. عصاره این گیاه در ی ایجاد میتربزرگو درنتیجه هاله 

، اثر کاندیدا آلبیکانساستفاده، در مورد مخمر های قابلغلظت

کشندگی داشته است. با اثر سینرژیستی و کاهش دوز مصرفی 

ای مثل سمیت کلیوی توان از عوارض کشنده، میBآمفوتریسین 

کاست. تاکنون گزارشی از خاصیت سینرژیستی  B آمفوتریسین

Callistemon viminalis .با داروهای ضدقارچی وجود ندارد 

وجود ترکیبات خاصیت ضدمیکروبی گیاهان عموماً به دلیل 

ها است و فنولی، ساپونین، فالونوئیدهای موجود در ساختار آن

های برخی از این عوامل روی غشای پالسمایی یا روی مهار آنزیم

تواند ها مؤثر است و میساختاری غشای سلولی میکروارگانیسم

(، تحقیقات 24، 23خواص ضدمیکروبی خود را اعمال نماید )

 Calistemonهای ی تعدادی از جنسفیتوشیمیایی گذشته رو

متیل فالونوئیدها، ترپنوئید و مشتقات -Cمنجر به شناسایی 

در  ترپنوئید موجود یباتترک (.25-27) فلوروگلوسینول شد

Callistemon viminalis ضد یزطعم تندوت دلیل داشتن به ،   

 

 (.28یص داده شده است )ها، تشخمیکروارگانیسم

 Callistemon viminalisهای فرار روغنفعالیت ضدمیکروبی 

سینئول،  -8و  1تواند به حضور بعضی از ترکیبات عمده مانند می

α_ ،پیننα_ ترپینئول همراه با ترکیبات دیگر با مقدار کمتر

پینن و لینالول نسبت داد که تاکنون فعالیت _βمانند 

-32است )ضدمیکروبی و باکتریواستاتیک آن تشخیص داده شده 

مختلف  یهافرار گونه یهاشده است که روغنگزارش (.29

Callistemon  یدایی( ضد کاند33) ضد میکروبیخاصیت دارای 

و همکاران در سال  Delahaye. ( است35-38) یضدقارچ( و 34)

 Callistemonمشاهده کردند که ترکیبات موجود در گیاه  2009

viminalis  دارای خاصیت ضدقارچی با قطر هاله عدم رشد عصاره

متر، میلی 15تا  11متر و عصاره آبی میلی 20 تا 16متانولی بین 

 Haqueهمچنین تحقیقات  ( و39) است کاندیدا آلبیکانسبرای 

شور ، نشان داد که عصاره گیاه شیشه2012و همکاران در سال 

تا  5/9م رشد بین دارای خاصیت ضد کاندیدایی با قطر هاله عد

 (.40است ) 11

های متفاوت ها و حاللهایی با روشکه عصارهبا توجه به این

تواند اثرات ضدقارچی متفاوتی از خود شده، میاز یک گیاه گرفته

شود که در مطالعات بعدی به همراه نشان دهند، پیشنهاد می

 

 B و خاصیت سینرژیستی با آمفوتریسین کاندیدا آلبیکانسشور بر های گیاه شیشهمقایسه اثر ضدقارچی عصاره :1نمودار 
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مجزا صورت تجزیه عصاره، ماده مؤثره جداسازی شده و اثر آن به

 و در ترکیب با داروهای ضدقارچی مختلف موردبررسی قرار گیرد.

 

 تشکر و قدردانی
وسیله از جناب آقای دکتر سعید طالبی ریاست محترم بدین

دکتر علیرضا توسلی  دانشگاه پیام نور مرکز داراب و جناب آقای

عصر )عج( مسئول بخش فنی آزمایشگاه بیمارستان ولی

 گردد.قدردانی میشهرستان فسا تشکر و 

 

 تعارض منافع
 نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را اعالم نکرده اند.
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Abstract 
 

Background & Objective: The emergence of fungal drug-resistance and also different side- effects related 

to the currently available drugs has led to a high demand for novel antifungal drugs. The purpose of this 

study was to evaluate the inhibitory activity of methanolic and aquatic extracts of Callistemon viminalison 

on the growth of Candida albicans in vitro. 

Materials & Methods: Having dried the leaves, the researchers prepared the extracts by distillation using 

methanol and water. The minimum lethal activity of 500, 250 and 125 µg/ml concentrations of the extracts 

on the yeast C.albicans was tested using disk diffusion and dilution method. In order to study the 

synergistic effect, a standard strain of C. albicans was cultured on medium containing methanol extract 

and then amphotericin B discs were put on it. 

Results: Based on the results, the antifungal activity of Callistemon viminalis methanol extract on C.albicans 

was more than the aqueous extract. In considering the Minimum Inhibitory Concentration (MIC), the 

methanol extract of the Callistemon viminalis at a concentration of 62.5μg/ml and the aqueous extract at a 

concentration of 250μg/ml inhibitory effect on C. albicans. The inhibition zone diameter of amphotericin 

B was 18mm and should be combined with Callistemon viminalis methanol extract at a concentration of 

62.5μg/ml was 21mm, and also in combination with the aqueous extract at a concentration 250μg/ml it 

was 19 mm. 

Conclusion: Although amphotericin B is the most effective drug for treating systemic fungal infections, 

its effect will increases when combined with Callistemon viminalis extracts. 
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