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تاریخ پذیرش1398/10/29 :

چکیده
مقدمه :عسل بهعنوان یک ترکیب غذایی قوی و اثرگذار در برابر بسیاری از بیماریها عمل میکند .در این ارتباط ،مطالعه حاضر با هدف
تعیین تأثیر عسلهای مرتعی بومی استان کهگیلویه و بویراحمد بر کاندیدا آلبیکانس انجام شد.
مواد و روشها :مطالعه آزمایشگاهی حاضر در سال  1398انجام شد .در این مطالعه برای بررسی ویژگی ضد میکروبی ،ابتدا هفت گونه از
عسلهای استان کهگیلویه و بویراحمد تهیه شد و به همراه فلوکونازول علیه قارچ کاندیدا آلبیکانس به روش اندازهگیری عدم تشکیل
هاله )Minimum Inhibitory Concentration( MIC ،و شمارش زنده بررسی گردید .پس از آنکه مشخص شد عسلهای بلوط و
چهل گیاه گرمسیری بیشترین خاصیت ضد میکروبی را در محیط کشت داشتهاند 48 ،حیوان آزمایشگاهی در چهار گروه جداگانه (در هر
گروه  12حیوان) مورد مطالعه قرار گرفتند که دو گروه مربوط به حیوانات آلوده به کاندیدا و تحت درمان با دو عسل طبیعی (عسلهای
بلوط و چهل گیاه گرمسیری) بودند ،گروه سوم بهعنوان گروه کنترل دارو و تحت درمان با داروی استاندارد فلوکونازول در نظر گرفته شد
و گروه چهارم حیواناتی بودند که بهعنوان کنترل مثبت و پس از ایجاد کاندیدیازیس گوارشی تحت هیچگونه درمانی قرار نگرفتند .دادهها
با استفاده از نرمافزار  SPSS 21و آزمونهای واریانس یکراهه و  tزوجی تجزیه و تحلیل گردیدند.
یافتهها :نتایج اندازهگیری عدم تشکیل قطر هاله و  MICنشان دادند که در غلظتهای  40و  50درصد ،عسلهای بلوط و چهل گیاه
گرمسیری ،بیشترین تأثیر را بر کاندیدا آلبیکانس داشتهاند ( .)P<0/05نتایج شمارش زنده حاکی از آن بودند که عسلهای بلوط و چهل
گیاه گرمسیری ،کمترین تعداد کلنی را تشکیل دادهاند ( .)P<0/05بر مبنای نتایج ،عسلهای بلوط و چهل گیاه در مقایسه با فلوکونازول
در ارتباط با موشها ،ویژگی ضد کاندیدایی قویتری داشتهاند (.)P<0/05
نتیجهگیری :از میان عسلهای مورد استفاده در این مطالعه ،عسلهای بلوط و چهل گیاه گرمسیری در مقایسه با فلوکونازول اثر ضد
کاندیدایی قوی داشتند که این امر ناشی از وجود ترکیبات ضد میکروبی قوی بوده و در این نوع عسلها وجود داشته است.

کلمات کلیدی :عسل ،عسل بلوط ،عسل چهل گیاه گرمسیری ،فلوکونازول ،کاندیدا آلبیکانس

* نویسنده مسئول :یداهلل عدالتپناه ،مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ،ایران .تلفن09175175068 :؛ ایمیلedalatpanah1367@gmail.com :

خاصیت ضد کاندیدایی عسلهای مرتعی استان کهگیلویه و بویراحمد

مقدمه
عسل یک ماده شیرین طبیعی تولیدشده به وسیله

شمار سوشهای میکروبی مقام به آنتیبیوتیکها هر

زنبورهای عسل از شهد گلها یا ترشحات بخشهای زنده

روز بیشتر میشود؛ از این رو نیاز به مواد ضد باکتری جدید

گیاهان است که زنبور عسل این مواد را جمعآوری و حمل

و با ضرر کمتر ،بیشتر نمایان میگردد .در این راستا ،بررسی

نموده ،با مواد خاصی از بدن خود ترکیب میکند و در

اثرات ضد میکروبی مواد طبیعی میتواند راه را برای

شانهای عسل ذخیره مینماید (.)1

بهدستآوردن آنتیبیوتیکهای جدید هموار سازد (.)6

عسل ماده شیرین طبیعی تولیدشده توسط زنبورهای

بررسىهاى انجامشده در مورد قارچهای بیماریزا نشان

عسل از شهد گلها یا ترشحات بخشهای زنده گیاهان

میدهند که عسل تأثیر زیادی بر بیماریهای قارچی بهویژه

است که عالوه بر مصرف خوراکی ،اهمیت دارویی آن در

کاندیدیازیس دارد .پژوهشگران در ارتباط با بیماریهای

قدیمیترین اسناد مختلف علمی به ثبت رسیده است و از

پروتوزوئری توانستهاند به نقش عسل در مقابل بیماریهایی

دوران باستان خاصیت ضد باکتریایی و نیز فعالیت پاکسازی

چون تریکومونیاز ،آمیبیازیس ،ژیاردیوز ،لیشمانیوز و چند

و ترمیم زخم آن شناخته شده است .ویژگی شفابخشی

بیماری پروتوزوئری دیگر پی ببرند (.)4،7

عسل به فعالیت ضد باکتریایی ،حفظ شرایط مرطوب زخم و

مخمر کاندیدا بهعنوان یک میکروارگانیسم فرصتطلب

ویسکوزیته باالی آن مربوط میباشد که به ایجاد یک سد

سهم عمدهای در بروز بیماریهای انسانی دارد ( .)9کاندیدا

محافظ در برابر عفونت کمک میکند .شایان ذکر است که

آلبیکانس یک قارچ چندشکلی است که رابطه همسفرگی با

خواص ایمنیشناسی عسل مربوط به ترمیم بیش از اندازه

انسان دارد .عفونتهای ناشی از این قارچ بهندرت در افراد

زخمها میباشد (.)2

سالم ایجاد میشوند .در بین گونههای کاندیدیایی ،کاندیدا

عسل یک ترکیب فوقالعاده غذایی با خواص بیولوژیک

آلبیکانس مهمترین و شایعترین گونه بیماریزا میباشد؛ اما

بوده که کاربرد فراوانی در رژیم غذایی انسان و سایر

بروز عفونت با گونههای دیگر همچون کاندیدا تروپیکالیس،

حیوانات دارد ( .)3عسل دارای خواص آنتیاکسیدانی ،ضد

کاندیدا گالبراتا و کاندیدا کروزی نیز رشد روزافزونی داشته

التهابی ،تقویت بافت پیوندی نرم ،ممانعت از فعالیت برخی

است (.)10

از اکسیدو ردوکتازها و کینازها بوده و محرك سیستم

کاندیدیازیس شایعترین علت التهاب مری ،التهاب واژن

ایمنی هومورال و سلولی میباشد ( .)2یکی از مهمترین

در زنان و مشکالت پوستی ناشی از استفاده از پوشک در

ویژگیهای این ماده غذایی ،ویژگی ضد میکروبی آن است

نوزادان است .گونه کاندیدا ،ارگانیسمهای فرصتطلبی

که پیشتر در گزارشات متعددی به اثبات رسیده است (.)4

هستند که میتوانند عفونتهایی سطحی را در پوست،

بسیاری از پژوهشگران اثر ضد میکروبی عسل را به منبع

ناخن ،مخاط دهان و ناحیه تناسلی ایجاد نمایند .کاندیدا

گیاهی مورد استفاده زنبور عسل و برخی از ویژگیهای

آلبیکانس میتواند فلور طبیعی دهان ،روده و واژن باشد؛

شیمیایی از جمله اسیدیته pH ،و پراکسید هیدروژن و نیز

بدون اینکه ایجاد بیماری نماید .تظاهرات بالینی عفونت

برخی از ترکیبات آنزیمی همچون کاتاالز و ترکیبات غیر

کاندیدیایی براساس ناحیه مبتال ،متفاوت میباشد (.)11

آنزیمی مانند فنلها ،فالونوئیدها ،اسید آسکوربیک و غیره
نسبت دادهاند (.)5
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در این ارتباط ،سالحورزان و همکاران ( )2014به
مطالعه فعالیت آنتیاکسیدانی و ویژگی ضد میکروبی دو نوع
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یداهلل عدالتپناه و همکاران

عسل حاصل از تغییر در جیره غذایی زنبور عسل در مقایسه

به همراه دارد که محققان را به یافتن ترکیباتی با خواص

با دیگر عسلهای تولیدشده در منطقه آبستان شهرستان

ضد میکروبی با منشأ بیولوژیک و بدون عارضه سوق میدهد.

خرمآباد پرداختند و گزارش نمودند که عسل شیرینبیان

عسل بهعنوان یک ترکیب غذایی طبیعی از دیرباز مورد

بیشترین فعالیت ضد میکروبی را در مقابل باکتریها و

توجه بوده و خواص ضد میکروبی آن بارها به اثبات رسیده

مخمرها بهویژه سودوموناس آئروژینوزا و کاندیدا آلبیکانس

است؛ اما متأسفانه تاکنون گزارش مستندی در این ارتباط

دارد (.)12

بهویژه در مورد ویژگیهای ضد کاندیدیایی عسلهای بومی

قوطاسلو و همکاران ( )2016نیز در مطالعهای به

استان کهگیلویه و بویراحمد در شرایط

 In vitroو In vivo

بررسی اثر ضد باکتریایی عسل آذربایجان بر بیوفیلم

ارائه نشده است و به نظر میرسد که با انجام این مطالعه،

سودوموناس آئروژینوزا پرداختند و گزارش نمودند که

گامهای اولیه در این زمینه محقق گردد .با توجه به مطالب

اثرات ضد باکتریایی عسل در هر دو شکل آزاد و بیوفیلمی

بیانشده ،مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر عسلهای

مشاهده میشود؛ اگرچه غلظتهای باالتری از عسل برای

مرتعی بومی استان کهگیلویه و بویراحمد بر فعالیت کاندیدا

مهار بیوفیلم مورد نیاز میباشد .نتایج این مطالعه پتانسیل

آلبیکانس انجام شد.

ضد میکروبی و ضد بیوفیلمی عسل را تأیید نمودند.
میتوان از این نتایج در درمان عفونتهای باکتریایی
استفاده کرد (.)13

مواد و روشها
مطالعه آزمایشگاهی حاضر در سال  1398انجام شد.

از سوی دیگر ،در مطالعه بنائیان بروجنی و همکاران

برای انجام پژوهش 10 ،نمونه کاندیدا آلبیکانس از بیماران

( )2013در ارتباط با مقایسه تأثیر ضد کاندیدیایی عسل و

مراجعهکننده به بیمارستانها و مراکز درمانی شهر یاسوج

میکونازول بر کاندیدا آلبیکانس در شرایط آزمایشگاهی

(بیمارستان شهید بهشتی ،امام سجاد و شهدای یاسوج)

نشان داده شد که عسل در غلظت  80درصد به میزان

تهیه گردید .همچنین هفت گونه از عسلهای بومی استان

زیادی موجب جلوگیری از رشد کاندیدا آلبیکانس گردید؛

کهگیلویه و بویراحمد (گون گرمسیری ،گون سردسیری،

درحالی که میکونازول بهطور کامل موجب مهار رشد

چهل گیاه گرمسیری ،چهل گیاه سردسیری ،بلوط ،جوکار و

کاندیدا آلبیکانس گردید (.)14

راك) در برابر قارچ کاندیدا آلبیکانس  ATCC10231مورد

از آنجایی که شبه مخمر کاندیدا بهعنوان چهارمین

استفاده قرار گرفت.

عامل عفونی در بروز عفونتهای بیمارستانی مطرح بوده و

برای بررسی حساسیت قارچ کاندیدا آلبیکانس نسبت به

متأسفانه آمار صحیح و قابلاستنادی از شیوع بیماری

فلوکونازول و عسلهای مورد استفاده ،ابتدا سویه حساس و

کاندیدیازیس در کشور ارائه نشده است؛ از این رو اهمیت

مقاوم به فلوکونازول کاندیدا آلبیکانس در محیط کشت

مطالعات بیشتر و عمیقتر در این راستا بر کسی پوشیده

 )Sabouraud Dextrose Agar( SDAبه روش پورپلیت

نمیباشد .از سوی دیگر با افزایش روزافزون عفونتهای

کشت داده شد .در این روش پس از آمادهسازی پلیتهای

قارچی ،شاهد افزایش چشمگیر و بیرویه استفاده از

حاوی محیط کشت با دمای  45درجه سانتیگراد500 ،

داروهای ضد قارچی نظیر فلوکونازول میباشیم .استفاده از

میکرولیتر از سوسپانسیون تهیهشده با تراکم سلول در هر

این داروها ،مقاومتهای دارویی و عوارض جانبی فراوانی را

میلیلیتر به پلیتهای مذکور تلقیح شد .پس از گذشت 20
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دقیقه ،دیسکهای آغشته به غلظتهای مختلف عسل

 PTCC 5027که از قبل روی محیط کشت سابوراد

رقیقسازی از غلظت  50به  5درصد به همراه دیسکهای

دکستروز آگار کشت داده شده بود ،به  6میلیلیتر محیط

فلوکونازول  25میکروگرمی روی پلیتهای حاوی  SDAقرار

کشت سابوراد مایع اضافه گردید و به مدت  24ساعت در

داده شدند .پس از گذشت  24ساعت انکوباسیون ،قطر هاله

دمای  37درجه سانتیگراد گرمخانهگذاری شد .سپس

عدم رشد در مقایسه با شاهد اندازهگیری گردید (.)8،15

سوسپانسیون میکروبی معادل نیم مکفارلند که بهطور

برای بررسی حداقل غلظت مهارکنندگی ( )MICدر این

نسبی حاوی  106سلول مخمری است ،تهیه شد و در حجم

آزمایش از میکروپلیت  96خانهای استفاده شد .ابتدا 200

 360میلیلیتر با استفاده از آب مقطر استریل آماده گردید.

میکرولیتر محیط کشت سابرو دکستروز براث درون

سوسپانسیون حاصل به  300گرم غذای پودرشده و استریل

چاهکها ریخته شد .سپس غلظتهای متوالی از عسل در

(توسط اتوکالو) موشهای آزمایشگاهی (موش سوری ماده با

محلول  10درصد دیمتیل سولفوکساید تهیه شد و مقدار

سن چهار تا شش هفته و وزن تقریبی  25گرم) اضافه شد و

 10میکرولیتر از آن به هر چاهک اضافه گردید .در ادامه،

مجدداً به مدت  48ساعت در انکوباتور خشک گردید؛

 10میکرولیتر از سوسپانسیون سلولی از هریک از سویههای

بهنحوی که بهطور منظم و روزانه ،به مدت یک هفته توسط

کاندیدا با تراکم  106سلول در هر میلیلیتر به آن اضافه

حیوانات مورد مطالعه بهعنوان غذای اصلی استفاده شد.

شد .سپس ،پلیت  96خانهای به مدت  24ساعت در

بهمنظور اطمینان از آلودگی غذا به سلولهای کاندیدا

انکوباتور شیکردار با دمای  37درجه سانتیگراد با سرعت

آلبیکانس ،بهطور روزانه  1گرم از غذای خشک به 10

 150دور در دقیقه گذاشته شد .پس از طی زمان

میلیلیتر آب مقطر استریل اضافه گردید و رقتهای متوالی

انکوباسیون ،میزان رشد کاندیدا آلبیکانس براساس تعیین

از آن تهیه شد .سپس از هر رقت  100میکرولیتر به محیط

کدورت چاهکها با استفاده از االیزا ریدر ارزیابی گردید.

کشت سابوراد جامد اضافه گردید و جهت گرمخانهگذاری به

پایینترین غلظت جلوگیریکننده از رشد مخمر بهعنوان

مدت  24ساعت در دمای  37درجه سانتیگراد قرار داده شد.

 MICعسل و فلوکونازول در نظر گرفته شد (.)16

در ادامه ،تعداد کلنیهای رشدیافته شمارش شد و میزان

جهت مشخصنمودن زمان کشتهشدن سلولهای

 )Colony-forming Unit( CFUمحاسبه گردید .با توجه به

کاندیدا آلبیکانس توسط ترکیبات ضد قارچی مذکور ،ابتدا

اینکه از میان هفت گونه عسل مورد استفاده در مطالعه

 4میلیلیتر از سوسپانسیونی حاوی  1×107سلول بر

حاضر ،عسلهای بلوط و چهل گیاه گرمسیری بیشترین

میلیلیتر از کاندیدا آلبیکانس تهیه شد و در ادامه 4

خاصیت ضد کاندیدایی را داشتند ،این دو گونه برای درمان

میلیلیتر از ترکیبات ضد قارچی مورد مطالعه در رقتهای

موشهای کاندیدیازیس مورد استفاده قرار گرفتند .شایان

مختلف به آن اضافه گردید و در دمای  35درجه

ذکر است که برای کار با موشها ،کد اخالق از کمیته اخالق

سانتیگراد گرمخانهگذاری شد .سپس تعداد مخمرها

دانشگاه پیامنور به شماره  IR.PNU.REC.1398.024دریافت

براساس واحد سازنده کلنی با استفاده از روش شمارش

شد .برای بررسی تأثیر عسل بر درمان بیماری کاندیدیازیس،

زنده ( )Viable countدر فواصل زمانی  2تا  48ساعت

 48حیوان آزمایشگاهی در چهار گروه جداگانه (در هر گروه

پس از شروع گرمخانهگذاری محاسبه شد (.)14

 12حیوان) مورد مطالعه قرار گرفتند که دو گروه حیوانات

در ادامه ،یک تا سه کلنی از مخمر کاندیدا آلبیکانس

آلوده به کاندیدای تحت درمان با دو عسل طبیعی (چهل
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گیاه گرمسیری و بلوط) ،گروه سوم گروه کنترل داروی

آلبیکانس با روش دیسکگذاری برای گونههای مختلف

تحت درمان با داروی استاندارد فلوکونازول و گروه چهارم

عسل نشان میدهد که عسلهای بلوط و چهل گیاه

حیواناتی بودند که بهعنوان کنترل مثبت در نظر گرفته

گرمسیری ،بیشترین تأثیر را بر رشد کاندیدا آلبیکانس

شدند و پس از ایجاد کاندیدیازیس گوارشی تحت هیچگونه

(بهترتیب در غلظتهای  50و  40درصد) داشتهاند

درمانی قرار نگرفتند .بهمنظور بررسی تغییرات بافتی ،دو

( .)P<0/05مطابق با جدول  ،1در غلظت  50درصد،

حیوان از هر گروه در روزهای دوم ،چهارم ،هفتم ،چهاردهم

میانگین برای عسلهای بلوط و چهل گیاه گرمسیری

و سیام پس از عفونت بهطور تصادفی انتخاب شدند و پس

بهترتیب معادل  32±4/1و  29±1/8میلیمتر بهدست آمده

از معدومنمودن آنها ،کلیهها با رعایت اصول بهداشتی

و برای غلظت  40درصد برای عسلهای بلوط و چهل گیاه

خارج شده و در راستای مطالعات بافتشناسی مورد بررسی

گرمسیری بهترتیب معادل  28±3/2و  26±2/7میلیمتر

قرار گرفتند (.)17

محاسبه گردیده است .بر مبنای نتایج ،فلوکونازول نسبت به
گونههای مختلف عسل تأثیر ضعیف و معناداری ()P<0/05
بر مهار رشد کاندیدا آلبیکانس داشته است (جدول .)1

تجزیه و تحلیل آماری
در این مطالعه برای تجزیه و تحلیل آماری از نرمافزار

با توجه به اینکه بیشترین قطر عدم تشکیل هاله مربوط

 SPSS 23استفاده شد .نرمالبودن داده نیز با استفاده از

به غلظتهای  40و  50درصد بود ،برای  MICنیز از این دو

آزمون  Shapiro-Wilkبررسی گردید .همچنین برای

غلظت استفاده گردید .نتایج بهدستآمده از بررسی

مقایسه میانگین متغیرهای پاسخ در گروههای مورد مطالعه

عسلها نشان داد که عسل بلوط و عسل چهل گیاه

از آنالیز واریانس یکراهه (یکطرفه) در سطح اطمینان

گرمسیری بیشترین خاصیت ضد کاندیدا آلبیکانس را

 0/05بهره گرفته شد.

داشتهاند ()P<0/05؛ بهطوری که  MIC50برای عسل بلوط

MIC

و عسل چهل گیاه گرمسیری در غلظتهای  50و 40

نتایج

درصد بهترتیب معادل  32و  41و نیز  35و  42میکروگرم
بر میلیلیتر و  MIC90بهترتیب برای عسل بلوط و عسل

نتایج اندازهگیری عدم تشکیل قطر هاله کاندیدا

جدول  :1نتایج عدم تشکیل قطر هاله با روش دیسکگذاری در گونههای مختلف عسل با غلظتهای  10 ،20 ،40 ،50و  5درصد به همراه فلوکونازول (بر
حسب میلیمتر)
نام عسل

غلظت  50درصد

غلظت  40درصد

غلظت  20درصد

غلظت  10درصد

غلظت  5درصد

گون گرمسیری

21±1/2

18±2/7

16±1/3

15±3/2

11±1/3

چهل گیاه یاسوج

14±0/6

14±1/3

11±2/3

11±0/8

8±1/2

چهل گیاه گرمسیری

29±1/8

26±2/7

23±1/7

15±2/1

14±2/2

عسل راک

16±2/5

15±3/7

13±2/4

11±2/6

7±1/1

عسل بلوط

32±4/1

28±3/4

23±2/7

18±1/7

13±3/7

گون گرمسیری

27±3/4

21±2/2

18±4/7

16±3/3

11±2/3

عسل جوکار

18±2/7

16±3/4

12±2/1

10±2/5

8±3/1

فلوکونازول

5±0/8

6±3/4

4±0/9

8±3/1

4±0/9
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جدول  :2نتایج  MICگونههای مختلف عسل و داروی فلوکونازول (میکروگرم بر میلیلیتر)
MIC50

MIC50

MIC90

MIC90

غلظت  50درصد عسل

غلظت  40درصد عسل

غلظت  50درصد عسل

غلظت  40درصد عسل

گون گرمسیری

80

90

160

170

چهل گیاه یاسوج

120

125

220

240

چهل گیاه گرمسیری

35

42

67

81

عسل اراک

105

115

195

205

عسل بلوط

32

41

62

78

گون گرمسیری

38

45

70

86

عسل جوکار

85

95

170

180

فلوکونازول

205

215

395

410

نام عسل

جدول  :3شمارش کلنیهای تشکیلشده کاندیدا آلبیکانس در بازه زمانی  48ساعته
عسل

چهار ساعت

هشت ساعت

 12ساعت

 24ساعت

 48ساعت

چهل گیاه گرمسیری  50درصد

22/1 ±2/3

16/4±2/5

11/3±3/5

7/2±2/1

3/6±1/6

چهل گیاه گرمسیری  40درصد

25±7/5

20/3±4/7

15/3±2/5

11/3±3/8

4/7±6/5

بلوط  50درصد

17±2/8

13/5±3/8

9±2/9

3/8±4/8

1/3±0/5

بلوط  40درصد

21/3±2/4

17/6±2/4

13/5±1/8

9/3±1/4

2/4±0/8

فلوکونازول

32/6±7/5

31±4/7

29/3±2/5

26/3±3/8

20/7±6/5

چهل گیاه گرمسیری در غلظت  50درصد معادل  62و 67

در موشهای سوری را در یک بازه زمانی  30روزه نشان

میکروگرم بر میلیلیتر و برای غلظت  40درصد برابر با 78

میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،عسل بلوط خاصیت

و  81میکروگرم بر میلیلیتر بهدست آمد .بر مبنای نتایج،

ضد کاندیدایی قویتری نسبت به عسل چهل گیاه

فلوکونازول نسبت به گونههای مختلف عسل بر مهار رشد

گرمسیری و فلوکونازول داشته است؛ بهطوری که پس از

کاندیدا آلبیکانس تأثیر ضعیفتری داشته است ()P<0/05

گذشت  30روز از درمان موشها توسط عسل ،تعداد

(جدول .)2

کلنیها در عسل بلوط  124مورد ،در عسل چهل گیاه

در جدول  3تعداد کلنیهای تشکیلشده کاندیدا
آلبیکانس در یک بازه زمانی  48ساعته برای فلوکونازول و

گرمسیری  210مورد و در فلوکونازول  3225مورد بوده
است (.)P<0/05

عسلهای بلوط و چهل گیاه گرمسیری در غلظتهای  40و

نتایج مطالعات بافتشناسی در شکلهای  2 ،1و 3

 50درصد نشان داده شده است .همانطور که مشاهده

ارائه شده است .همانطور که مشاهده میشود ،در

میشود ،با گذشت زمان تعداد کلنیها در گونههای عسل و

موشهای تحت درمان با عسل ،تعداد آبسه های موجود

فلوکونازول کاهش یافته است که این کاهش برای عسل

روی کلیهها نسبت به موشهای مبتال به کاندیازیس

بلوط نسبت به عسل چهل گیاه گرمسیری در غلظتهای

کمتر است و در موش های مبتال ،عناصر قارچی کاندیدا

 40و  50درصد معنادار میباشد (.)P<0/05

آلبیکانس از طریق رنگآمیزی بازشیف قابلمشاهده

جدول  4تعداد کلنیهای کاندیدا آلبیکانس شکلگرفته
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جدول  :4تأثیر عسل و فلوکونازول در موشهای آزمایشگاهی بر کاندیدا آلبیکانس در یک بازه زمانی یک ماهه
روز دوم

روز چهارم

روز هفتم

روز دوازدهم

روز بیستم

روز سیام

نام گروه
عسل چهل گیاه گرمسیری

7552±1521

6200±1245

1542±321

1452±524

1250±121

210±45

عسل بلوط

9210±2012

8721±1587

3827±587

1524±654

1120±321

124±56

فلوکونازول

14580±548

18700±357

12580±341

9875±654

7410±874

3225±549

کنترل

18700±954

20121±1203

15412±1025

14890±2010

16541±1202

17489±2015

ب

الف

شکل  :1کلیه سالم (الف) و عفونی (ب) موش آزمایشگاهی مبتال به کاندیدیازیس گوارشی

الف

ب
شکل  :2وجود آبسه روی کلیه عفونی موش آلوده به کاندیدیازیس (الف) و کلیه موش درمانشده با عسل (ب)
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شکل  :3وجود عناصر قارچی و ریسه کاندیدا در بافت کلیه موش آزمایشگاهی مبتال به کاندیدیازیس گوارشی با استفاده از رنگآمیزی اختصاصی پریودیک
اسید شیف

بحث
مطالعه حاضر در ارتباط با  10نمونه کاندیدا آلبیکانس

داشتهاند .نتایج شمارش زنده کلنیهای تشکیلشده از قارچ

جداشده از بیماران مراجعهکننده به بیمارستانها و مراکز

کاندیدا آلبیکانس حاکی از آن بودند که عسل بلوط نسبت به

درمانی شهر یاسوج انجام شد .در این پژوهش هفت گونه از

عسل چهل گیاه گرمسیری و فلوکونازول ،خاصیت ضد

عسلهای بومی استان کهگیلویه و بویراحمد از هر دو منطقه

کاندیدایی قویتری داشته و گذشت زمان سبب شده است

گرمسیری و سردسیری تهیه شدند و اثر آنها به همراه

که از تعداد کلنیها کاسته شود .بر مبنای نتایج ،عسل بلوط

فلوکونازول بر قارچ کاندیدا آلبیکانس جداشده از بیماران

در غلظت  50نسبت به غلظت  40درصد ،خاصیت ضد

مورد بررسی قرار گرفت .نتایج اندازهگیری قطر عدم تشکیل

کاندیدایی قویتری داشته است .یافتهها حاکی از آن بودند

هاله به روش دیسکگذاری نشان دادند که عسلهای بلوط و

که عسل بلوط نسبت به عسل چهل گیاه گرمسیری ،خاصیت

چهل گیاه گرمسیری ،بیشترین ویژگی ضد کاندیدایی را

ضد کاندیدایی قویتری داشته و عسلهای بلوط و چهل گیاه

داشتهاند و هرچه غلظت عسل باالتر بوده است ،خاصیت ضد

گرمسیری نسبت به فلوکونازول در کنترل کاندیدا آلبیکانس

کاندیدایی قویتری داشته است؛ بهطوری که کمترین اثر

قویتر عمل نمودهاند .در مطالعات بافتشناسی نشان داده

ضد کاندیدایی مربوط به غلظت  5درصد و بیشترین خاصیت

شده است که با مصرف عسل ،بافت کلیه موشهای مبتال

ضد کاندیدایی مربوط به عسل  50درصد بوده است .نتایج

به کاندیازیس درمان گردید.

این مطالعه با یافتههای  Manishaو همکاران ( )2011که به

( )2007در پژوهشی گزارش نمودند که عسل بهطور

بررسی ویژگی ضد میکروبی عسل پرداختند و بیان نمودند

معناداری بر کاندیدا آلبیکانس و آسپرژیلوس نایجر مؤثر بوده

که در غلظتهای  40و  50درصد ،عسل بیشترین خاصیت

و حداقل اثر مهارکنندگی عسل بهترتیب مربوط به

ضد میکروبی را دارد ،همسو میباشد (.)4

غلظتهای  42و  46درصد میباشد .در مطالعه حاضر

 Boukraaو Bouchegrane

نتایج آزمون  MICنشان دادند که عسل چهل گیاه

غلظتهای  40و  50درصد بیشترین اثر مهارکنندگی را

گرمسیری و عسل بلوط ،بیشترین غلظت مهارکنندگی را

داشتند ( .)18یافتههای پژوهش  Mercanو همکاران نیز
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بیانگر خاصیت ضد کاندیدایی عسل بودند؛ بهطوری که

مطالعه برای پژوهشگران وجود داشت ،نداشتن میکروسکوپ

افزودن عسل به محیطهای کشت حاوی کاندیدا آلبیکانس

الکترونی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی استان کهگیلویه و

با غلظت  80درصد در یک بازه زمانی  2-6ساعته موجب از

بویراحمد و نیز عدم دسترسی به تمامی گونههای عسل

بین رفتن کلنیهای کاندیدا آلبیکانس گردید .یافتههای این

موجود در مناطق استان بود.

مطالعه نشان دادند که در یک بازه زمانی  48ساعته ،عسل با

غلظتهای  40و  50درصد موجب کاهش رشد کاندیدا

نتیجهگیری

آلبیکانس میگردد ( .)19در مطالعه بنائیان و همکاران

نتایج این مطالعه بیانگر خاصیت ضد کاندیدایی

( )2011مشخص گردید که عسل با غلظت  50درصد و باالتر

عسلهای مرتعی و بومی استان کهگیلویه و بویراحمد بودند

میتواند رشد کاندیدا را به میزان باالیی مهار کند؛ اما در

که مهمترین دلیل این امر ،داشتن ترکیبات و اسانسهای

مطالعه حاضر نشان داده شد که در غلظتهای  40و 50

گیاهی است که در گونههای عسل وجود دارد .با توجه به

درصد ،عسل بیشترین خاصیت ضد کاندیدایی را دارد (.)14

اینکه در این مطالعه عسل بلوط بیشترین خاصیت ضد

وجود فالونوئیدهای گیاهی در عسل یکی از عوامل ضد

کاندیدایی را داشت ،احتماالً دلیل این امر داشتن ترکیبات

کاندیدایی آن است .از موارد دیگر خاصیت آنتیبیوتیکی و

فالونوئیدی در این نوع عسل میباشد .استفاده از پتانسیل

آنتیاکسیدانی عسل ،ویژگی اسموتیک آن میباشد (.)16

ضد میکروبی ترکیبات با منشأ طبیعی نظیر عسل میتواند

تاکنون مطالعهای در ایران به بررسی ویژگی ضد

جایگزین داروهای شیمیایی شود و یا حداقل بهعنوان

کاندیدایی عسل در موش و دیگر موجودات زنده نپرداخته

مکمل دارویی مورد استفاده قرار بگیرد .با توجه به مشکالت

است .در مطالعه رهنما و آقاجانلو ( )2009اثرات ضد

متعددی که قارچ کاندیدا آلبیکانس ایجاد مینماید ،عسل

میکروبى عسل و مقایسه زمانهاى مورد استفاده از آن بر

به دلیل داشتن ترکیبات آنتیاکسیدان قوی میتواند در

موشهای آلودهشده به باکتری سالمونالتیفی موریوم مورد

مهار رشد این قارچ مضر مورد استفاده قرار بگیرد.

بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که عسل ،عفونتهای
رودهای در موشها را کاهش داده و منجر به مهار باکتری

حمایت مالی

سالمونالتیفی موریوم در غلظت باالی  50درصد میگردد؛

این طرح با حمایت مالی دانشگاه پیامنور و مرکز

اما در مطالعه حاضر در غلظتهای  40و  50درصد ،عسل

تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

بر کنترل رشد قارچ کاندیدا آلبیکانس اثرگذار بود (.)17

صورت گرفته است.

در این زمینه ،در مطالعه  )2005( Al-Wailiنشان داده

شد که با بهکارگیری غلظت باالی عسل در برابر کاندیدا

مالحظات اخالقی

آلبیکانس در یک بازه زمانی  2-8ساعته ،رشد این قارچ

این طرح تحقیقاتی با شماره

بهطور کامل مهار میگردد .در این مطالعه گزارش گردید

در دانشگاه پیامنور تأیید شده است.

IR.PNU.REC.1398.024

که پس از گذشت  48ساعت همچنان تعداد محدودی
کلنی تشکیل میشود (.)20
مهمترین محدودیتهایی که در راستای انجام این
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تضاد منافع
نویسندگان اعالم میدارند که هیچگونه تضاد منافعی در
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خاصیت ضد کاندیدایی عسلهای مرتعی استان کهگیلویه و بویراحمد

و با همکاری مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه

.این پژوهش وجود ندارد

علوم پزشکی یاسوج (برای انجام آزمایشات) صورت گرفته
 بدینوسیله از تمامی افرادی که در راستای انجام.است
 تشکر و قدردانی،این طرح با پژوهشگران همکاری نمودند
.میگردد

تشکر و قدردانی
پژوهش حاضر برگرفته از یک طرح تحقیقاتی با شماره
 مصوب دانشگاه پیامنور (بهعنوان حامی مالی) بوده1425
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Abstract
Introduction: Honey acts as a powerful and effective dietary compound against many diseases. This
study aimed to investigate the effect of different kinds of honey native to grasslands of Kohgiluyeh
and Boyer-Ahmad Province, Iran, on the activity of Candida albicans.
Materials and Methods: This laboratory study was performed in 2019. To evaluate the
antimicrobial activity, seven kinds of honey were obtained from Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad
Province, Iran. Furthermore, they were investigated with Fluconazole against Candida albicans using
the measurement of the zone of inhibition diameter, minimum inhibitory concentration (MIC), and
live count. Following that, Oak and Forty tropical plant (i.e., Chelgiah) honey were identified to
contain the highest antimicrobial activity in the culture medium. Subsequently, 48 laboratory animals
were divided into 4 groups (12 animals per group). The first 2 groups were candida-infected animals
treated with two natural kinds of honey (Oak and Forty tropical plants). Moreover, group 3 was
regarded as a drug control and treated with standard Fluconazole, and the fourth group was a positive
control that was under no treatments after being infected with digestive candidiasis. Data were
analyzed in SPSS software (version 21) using one-way ANOVA and paired t-test.
Results: The results of measurement of the zone of inhibition diameter and MIC showed that at the
concentrations of 40% and 50%, Oak and Forty tropical plant honey had the most significant effects
on Candida albicans (P<0.05). The live counting results also showed that Oak and Forty tropical
plant honey had the lowest number of colonies (P<0.05). According to the results, Oak and Forty
tropical plant honey had more significant anti-candida effects on rats, compared to Fluconazole
(P<0.05).
Conclusion: Out of the different kinds of honey used in this study, Oak and Forty tropical plant
honey had more significant anti-candida effects, compared to Fluconazole. This is due to the
presence of strong antimicrobial compounds in these kinds of honey.
Keywords: Candida albicans, Fluconazole, Forty tropical plant honey (Chelgiah), Oak honey
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