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 چکیده

 دفه با حاضر مطالعه ارتباط، این در. کند می عمل ها بیماری از بسیاری برابر در گذاراثر و قوی غذایی ترکیب یک عنوان به عسل :مقدمه

 .شد انجام آلبیکانس کاندیدا بر بویراحمد و کهگیلویه استان بومی مرتعی های عسل تأثیر تعیین

 از گونه هفت ابتدا میکروبی، ضد ویژگی بررسی برای مطالعه این در. شد انجام 1398 سال در حاضر آزمایشگاهی مطالعه ها:مواد و روش

 تشکیل عدم گیری اندازه روش به آلبیکانس کاندیدا قارچ علیه فلوکونازول همراه به و شد تهیه بویراحمد و کهگیلویه استان های عسل

 و بلوط های عسل شد مشخص آنکه از پس. گردید بررسی زنده شمارش وMIC (Minimum Inhibitory Concentration ) هاله،

 هر در) جداگانه گروه چهار در آزمایشگاهی وانحی 48 اند، داشته کشت محیط در را میکروبی ضد خاصیت بیشترین گرمسیری گیاه چهل

 های عسل) طبیعی عسل دو با درمان تحت و کاندیدا به آلوده حیوانات به مربوط گروه دو که گرفتند قرار مطالعه مورد( حیوان 12 گروه

 شد گرفته نظر در فلوکونازول ندارداستا داروی با درمان تحت و دارو کنترل گروه عنوانبه سوم گروه بودند،( گرمسیری گیاه  چهل و بلوط

 ها داده .نگرفتند قرار درمانی گونه هیچ تحت گوارشی کاندیدیازیس ایجاد از پس و مثبت کنترل عنوانبه که بودند حیواناتی چهارم گروه و

 .گردیدند تحلیل و تجزیه زوجی t و راههیک واریانس های آزمون و SPSS 21 افزار نرم از استفاده با

 گیاه  چهل و بلوط های عسل درصد، 50 و 40 های غلظت در که دادند نشان MIC و هاله قطر تشکیل عدم گیری اندازه نتایج :ها یافته

 چهل و بلوط های عسل که بودند آن از حاکی زنده شمارش نتایج(. >05/0P) اند داشته آلبیکانس کاندیدا بر را تأثیر بیشترین گرمسیری،

 فلوکونازول با مقایسه در گیاه  چهل و بلوط های عسل نتایج، مبنای بر(. >05/0P) اند داده تشکیل را کلنی تعداد کمترین گرمسیری، گیاه

 (.>05/0P) اند داشته تریقوی کاندیدایی ضد ویژگی ها، موش با ارتباط در

 ضد اثر فلوکونازول با مقایسه در سیریگرم گیاه چهل و بلوط های عسل مطالعه، این در استفاده مورد های عسل میان از :یریگجهینت

 .است داشته وجود ها عسل نوع این در و بوده قوی میکروبی ضد ترکیبات وجود از ناشی امر این که داشتند قوی کاندیدایی

 

 آلبیکانس کاندیدا فلوکونازول، گرمسیری، گیاه  چهل عسل بلوط، عسل عسل، :یدیکل کلمات
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 مقدمه
 یلهوس هشده بیدتول یعیطب یرینماده ش یکعسل 

های زنده ترشحات بخش یاها زنبورهای عسل از شهد گل

آوری و حمل مواد را جمع ینکه زنبور عسل ا است یاهانگ

و در  ندک می یباز بدن خود ترک یبا مواد خاص ،نموده

  (.1) نماید یم یرهای عسل ذخ شانه

 زنبورهای توسط شدهتولید طبیعی شیرین ماده عسل

 گیاهان زنده هایبخش ترشحات یا هاگل شهد از سلع

 در آن دارویی اهمیت خوراکی، مصرف بر عالوه که است

 از و است رسیده ثبت به علمی مختلف اسناد ترینقدیمی

 پاکسازی فعالیت نیز و باکتریایی ضد خاصیت باستان دوران

 شفابخشی ویژگی. است شده شناخته آن زخم ترمیم و

 و زخم مرطوب شرایط حفظ باکتریایی، ضد فعالیت به عسل

 سد یک ایجاد به که باشد می مربوط آن باالی ویسکوزیته

 که است ذکر شایان. کندمی کمک عفونت برابر در محافظ

 اندازه از بیش ترمیم به مربوط عسل شناسیایمنی خواص

 (.2) باشدمی هازخم

 بیولوژیک خواص با غذایی العاده فوق ترکیب یک عسل

 سایر و انسان غذایی رژیم در فراوانی کاربرد که ودهب

 ضد اکسیدانی، آنتی خواص دارای عسل(. 3) دارد حیوانات

 برخی فعالیت از ممانعت نرم، پیوندی بافت تقویت التهابی،

 سیستم محرك و بوده کینازها و ردوکتازها اکسیدو از

 ترینمهم از یکی (.2) باشد می سلولی و هومورال ایمنی

 است آن میکروبی ضد ویژگی غذایی، ماده این های گیویژ

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

 منبع به را عسل میکروبی ضد اثر پژوهشگران از بسیاری

 های ویژگی از برخی و عسل زنبور استفاده مورد گیاهی

 نیز و هیدروژن پراکسید و  pHاسیدیته، جمله از شیمیایی

 غیر ترکیبات و کاتاالز همچون آنزیمی ترکیبات زا برخی

 غیره و آسکوربیک اسید فالونوئیدها، ها،فنل مانند آنزیمی

 .(5) اند داده نسبت

ها هر یوتیکبیمقام به آنت یکروبیهای مشمار سوش

 یدباکتری جدبه مواد ضد  یازرو ن یناز ا ؛شودیم یشترروز ب

 ی، بررسراستا این دردد. گریم یاننما یشترب کمتر، ضرر باو 

تواند راه را برای یم یعیمواد طب یکروبیم اثرات ضد

 .(6هموار سازد ) یدهای جدیوتیکبیآوردن آنتدست هب

 نشان زا بیماری هایقارچ مورد در شده انجام هاى بررسى

 ویژه به قارچی های بیماری بر زیادی تأثیر عسل که دهند می

 های بیماری با ارتباط ان درپژوهشگر. دارد کاندیدیازیس

 هایی بیماری مقابل در عسل نقش به اند توانسته پروتوزوئری

 چند و لیشمانیوز ژیاردیوز، آمیبیازیس، تریکومونیاز، چون

  (.4،7) ببرند پی دیگر پروتوزوئری بیماری

 طلب فرصت میکروارگانیسم یک عنوان به کاندیدا مخمر

 کاندیدا .(9) دارد نسانیا هایبیماری بروز در ای عمده سهم

 با همسفرگی رابطه که است شکلی چند قارچ یک آلبیکانس

 افراد در ندرت به قارچ این از ناشی های عفونت. دارد انسان

 کاندیدا ،کاندیدیایی هایگونه بین در. شوند می ایجاد سالم

 اما باشد؛ می زابیماری گونه ترینشایع و ترینمهم آلبیکانس

 ،تروپیکالیس کاندیدا همچون دیگر هایگونه اب عفونت بروز

 داشته افزونیروز رشد نیز کروزی کاندیدا و گالبراتا کاندیدا

   .(10) است

 واژن التهاب ،یمر التهاب علت نیترعیشا سیازیدیکاند

پوشک در  از استفاده از یناش یپوست مشکالتو  زنان در

 یطلبفرصت یهاسمی، ارگاندایکاندنوزادان است. گونه 

را در پوست،  یسطح ییهاعفونت توانند یمهستند که 

 دایکاند .ندینما جادیا یتناسل هیمخاط دهان و ناح ،ناخن

 ؛روده و واژن باشد دهان، یعیتواند فلور طبیم نسکایآلب

فونت ع ینی. تظاهرات بالدینما یماریب جادیا نکهیبدون ا

  .(11) دباش یممتفاوت  ،المبت هیاساس ناحبر ییایدیکاند

( به 2014) همکاران ورزان وسالح ارتباط، این در

 نوع دو میکروبی ضد ویژگی و اکسیدانیآنتی فعالیتمطالعه 
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 مقایسه عسل در زنبور غذایی جیره در تغییر از حاصل عسل

 شهرستان آبستان منطقه در تولیدشده هایعسل دیگر با

 یانبیرینعسل ش که نمودند گزارش و پرداختند آبادخرم

ها و باکتری مقابل دررا  یکروبیمضد  یتفعال یشترینب

 آلبیکانس کاندیدا و ژینوزاسودوموناس آئرو ویژه به هامخمر

 (.12) دارد

 به ای مطالعه در نیز( 2016) همکاران و قوطاسلو

 بیوفیلم بر آذربایجان عسل باکتریایی ضد اثر بررسی

 که مودندن گزارش و پرداختند آئروژینوزا سودوموناس

 بیوفیلمی و آزاد شکل دو هر در عسل باکتریایی ضد اثرات

 برای عسل از باالتری هایغلظت اگرچه شود؛ می مشاهده

 پتانسیل مطالعه این نتایج. باشد می نیاز مورد بیوفیلم مهار

. نمودند تأیید را عسل بیوفیلمی ضد و میکروبی ضد

 باکتریایی هایعفونت درمان در نتایج این از توان می

 .(13) کرد استفاده

 همکاران و بروجنی بنائیان مطالعه در دیگر، سوی از

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

 آزمایشگاهی شرایط در آلبیکانس کاندیدا بر میکونازول

 میزان به درصد 80 غلظت در عسل که شد داده نشان

 گردید؛ آلبیکانس یداکاند رشد از جلوگیری موجب زیادی

 رشد مهار موجب کامل طور به میکونازول که حالیدر

 (.14) گردید آلبیکانس کاندیدا

 نیعنوان چهارمبه دایکاندکه شبه مخمر  ییاز آنجا

و  بودهمطرح  یمارستانیب یهادر بروز عفونت یعامل عفون

 یماریب وعیاز ش یاستنادو قابل حیصحسفانه آمار أمت

 تیاهم رو نیا از ؛در کشور ارائه نشده است سیازیدیکاند

 دهیپوش یبر کس راستا نیتر در اقیو عم شتریمطالعات ب

 یهاونتفروزافزون ع شیبا افزا گرید ی. از سوباشد یمن

استفاده از  هیرویو ب ریچشمگ شیفزاشاهد ا ،یقارچ

. استفاده از میباش یمفلوکونازول  رینظ یقارچ ضد یداروها

 را یوانافر یو عوارض جانب ییدارو یهامقاومت داروها، نیا

با خواص  یباتیترک افتنیمحققان را به  که دارد همراه به

دهد.  یسوق م عارضه دونو ب کیولوژیب أبا منش یکروبیم ضد

باز مورد ریاز د یعیطب ییغذا بیترک کیعنوان عسل به

 دهیرس اثبات به بارها آن یکروبیمتوجه بوده و خواص ضد 

 ارتباط نیدر ا یندکنون گزارش مستسفانه تاأمت اما ؛است

 یبوم یها عسل ییایدیکاند ضد یها یژگیو مورد در ژهیوبه

 In vivo و In vitro طیاحمد در شراریبو و هیلویاستان کهگ

 مطالعه، نیرسد که با انجام ایارائه نشده است و به نظر م

جه به مطالب تو با. گردد محقق نهیزم نیا در هیاول یهاگام

 های عسل تأثیر تعیینحاضر با هدف  مطالعه شده، انیب

 کاندیدا فعالیت بر بویراحمد و کهگیلویه استان بومی مرتعی

 .شد انجام آلبیکانس
 

 ها مواد و روش

. شد انجام 1398 سال در حاضر آزمایشگاهی مطالعه

 بیماران از آلبیکانس کاندیدا نمونه 10 پژوهش، انجام برای

 یاسوج شهر درمانی مراکز و ها بیمارستان به کننده مراجعه

( یاسوج شهدای و سجاد امام بهشتی، شهید بیمارستان)

 استان بومی های عسل از گونه هفت همچنین .گردید تهیه

 سردسیری، گون گون گرمسیری،) بویراحمد و کهگیلویه

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

 مورد ATCC10231 آلبیکانس کاندیدا قارچ بردر برا( راك

 .گرفت قرار استفاده

 به نسبت آلبیکانس کاندیدا قارچ حساسیت بررسی برای

 و حساس سویه ابتدا استفاده، مورد های عسل و فلوکونازول

 کشت محیط در آلبیکانس کاندیدا فلوکونازول به مقاوم

SDA (Sabouraud Dextrose Agar )پورپلیت روش به 

 های پلیت سازی آماده از پس روش این در. شد داده تکش

 500 گراد، سانتی درجه 45 دمای با کشت محیط حاوی

 هر در سلول تراکم با شده تهیه سوسپانسیون از میکرولیتر

 20 گذشت از پس. شد تلقیح مذکور هایپلیت به لیتر میلی
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 عسل مختلف های غلظت به آغشته های دیسک دقیقه،

 های دیسک همراه به درصد 5 به 50 غلظت از سازی رقیق

 قرار SDA حاوی های پلیت روی میکروگرمی 25 فلوکونازول

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

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

 این در (MIC) مهارکنندگی غلظت حداقل بررسی برای

 200 ابتدا. شد استفاده ای خانه 96 تمیکروپلی از آزمایش

 درون براث دکستروز سابرو کشت محیط میکرولیتر

 در عسل از متوالی های غلظت سپس. شد ریخته ها چاهک

 مقدار و شد تهیه سولفوکساید متیلدی درصد 10 محلول

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

 های سویه از هریک از لولیس سوسپانسیون از میکرولیتر 10

 اضافه آن به لیتر میلی هر در سلول 106 تراکم با کاندیدا

 در ساعت 24 مدت  به ای خانه 96 پلیت سپس،. شد

  تسرع با گرادسانتی درجه 37 دمای با شیکردار انکوباتور

 زمان طی از پس. شد گذاشته دقیقه در دور 150

 تعیین اساس بر سآلبیکان کاندیدا رشد میزان انکوباسیون،

. گردید ارزیابی ریدر االیزا از استفاده با ها چاهک کدورت

 عنوانبه مخمر رشد از کننده جلوگیری غلظت ترین پایین

MIC (.16) شد گرفته نظر در فلوکونازول و عسل   

 یهاسلول شدنکشته زمان نمودنمشخص جهت

 اابتد مذکور، یقارچ ضد باتیترک توسط کانسیآلب دایکاند

 بر سلول 1×107 یحاو یونیسوسپانس از تریلیلیم 4

 4 ادامه در و شد هیته کانسیآلب دایکاند از تریل یلیم

 یهارقت در مطالعه مورد یقارچ ضد باتیترک از تریل یلیم

 درجه 35 یدما در و دیگرد اضافه آن به مختلف

 مخمرها تعداد سپس. شد یگذارگرمخانه گراد یسانت

 شمارش روش از استفاده با یکلن ندهساز واحد براساس

 ساعت 48 تا 2 یزمان فواصل در (Viable count) زنده

 (.14) شد محاسبه یگذارگرمخانه شروع از پس

 آلبیکانس کاندیدا مخمر از کلنی سه تا یک ادامه، در

PTCC 5027 سابوراد کشت محیط روی قبل از که 

 محیط رلیتمیلی 6 به بود، شده داده کشت آگار دکستروز

 در ساعت 24 مدت به و گردید اضافه مایع سابوراد کشت

 سپس. شد گذاریگرمخانه گرادسانتی درجه 37 دمای

 طور به که فارلندمک نیم معادل میکروبی سوسپانسیون

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

. گردید آماده استریل مقطر آب از استفاده با لیترمیلی 360

 استریل و شدهپودر غذای گرم 300 به حاصل وسپانسیونس

 با ماده سوری موش) آزمایشگاهی هایموش( اتوکالو توسط)

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

 گردید؛ خشک انکوباتور در ساعت 48 مدت به مجدداً

 توسط هفته یک مدت به روزانه، و منظم طور به که نحوی به

. شد استفاده اصلی غذای عنوانبه مطالعه مورد اناتحیو

 کاندیدا هایسلول به غذا آلودگی از اطمینان منظور به

 10 به خشک غذای از گرم 1 روزانه طور به آلبیکانس،

 متوالی هایرقت و گردید اضافه استریل مقطر آب لیتر میلی

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

 به گذاریگرمخانه جهت و گردید اضافه جامد سابوراد کشت

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

 میزان و شد شمارش رشدیافته هایکلنی تعداد ادامه، در

CFU (forming Unit-Colony )به توجه با. گردید محاسبه 

 مطالعه در استفاده مورد عسل گونه هفت میان از اینکه

 بیشترین گرمسیری گیاه چهل و بلوط های عسل ر،حاض

 درمان برای گونه دو این داشتند، را کاندیدایی ضد خاصیت

 شایان. گرفتند قرار استفاده مورد کاندیدیازیس های موش

 اخالق کمیته از اخالق کد ها، موش با کار برای که است ذکر

 تدریاف IR.PNU.REC.1398.024 شماره به نور پیام دانشگاه

 ،کاندیدیازیس بیماری درمان بر عسل تأثیر بررسی برای. شد

 گروه هر در) جداگانه گروه چهار در آزمایشگاهی حیوان 48

 حیوانات گروه دو که گرفتند قرار مطالعه مورد( حیوان 12

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

 چهارم گروه و فلوکونازول استاندارد داروی با درمان تحت

 گرفته نظر در مثبت کنترل عنوانبه که بودند حیواناتی

 گونه هیچ تحت گوارشی کاندیدیازیس ایجاد از پس و شدند

 دو بافتی، تغییرات بررسی منظور به. نگرفتند قرار درمانی

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

 پس و شدند انتخاب تصادفی طور به عفونت از پس ام سی و

 بهداشتی اصول رعایت با هاکلیه ها،آن نمودنمعدوم از

 بررسی مورد شناسیبافت مطالعات راستای در و شده خارج

 (.17) گرفتند قرار

 

 آماری تحلیل و تجزیه

 افزار نرم از آماری تحلیل و تجزیه برای مطالعه این در

SPSS 23 از استفاده با نیز داده بودن نرمال. شد استفاده 

 برای همچنین. گردید بررسی Wilk-Shapiro آزمون

 مطالعه مورد های گروه در پاسخ های متغیر میانگین مقایسه

 اطمینان سطح در( طرفهیک) راههیک واریانس آنالیز از

 .شد گرفته بهره 05/0
 

 نتایج

 کاندیدا هاله قطر تشکیل عدم گیری اندازه نتایج

 مختلف های گونه برای گذاری دیسک روش با آلبیکانس

 گیاه چهل و بلوط های عسل که دهد می نشان عسل

 آلبیکانس کاندیدا رشد بر را تأثیر بیشترین گرمسیری،

 اند داشته( درصد 40 و 50 های غلظت در ترتیب به)

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

 گرمسیری گیاه  چهل و بلوط های عسل برای میانگین

 آمده  دست به متر میلی 29±8/1و  32±1/4 معادل ترتیب به

 گیاه چهل و بلوط های عسل برای درصد 40 غلظت برای و

 متر میلی 26±7/2 و 28±2/3 معادل ترتیب به گرمسیری

  به نسبت فلوکونازول نتایج، مبنای بر. است گردیده محاسبه

 (>05/0P) معناداری و ضعیف تأثیر عسل ختلفم هایگونه

 (.1 جدول) است داشته آلبیکانس کاندیدا رشد مهار بر

 مربوط هاله تشکیل عدم قطر بیشترین اینکه به توجه با

 دو این از نیز MIC برای بود، درصد 50 و 40 های غلظت به

 MIC بررسی از آمده دست به نتایج .گردید استفاده غلظت

 گیاه  چهل عسل و بلوط عسل که ادد نشان ها عسل

 را آلبیکانس کاندیدا  ضد خاصیت بیشترین گرمسیری

 بلوط عسل برای 50MIC که طوریبه ؛(>05/0P) اند داشته

 40 و 50 های غلظت گیاه گرمسیری در  چهل عسل و

 میکروگرم 42 و 35و نیز  41 و 32ترتیب معادل  درصد به

  عسل و بلوط عسل یبرا ترتیب به 90MIC لیتر و میلی بر

 

 بر) فلوکونازول همراه به درصد 5 و 10 ،20 ،40 ،50 های غلظت با عسل مختلف های گونه در گذاری دیسک روش با هاله قطر تشکیل عدم نتایج :1 جدول

 (متر میلی حسب

 عسل نام درصد 50 غلظت درصد 40 غلظت درصد 20 غلظت درصد 10 غلظت درصد 5 غلظت

3/1±11  

2/1±8  

2/2±14  

1/1±7  

7/3±13  

3/2±11  

1/3±8  

9/0±4  

2/3±15  

8/0±11  

1/2±15  

6/2±11  

7/1±18  

3/3±16  

5/2±10  

1/3±8  

3/1±16  

3/2±11  

7/1±23  

4/2±13  

7/2±23  

7/4±18  

1/2±12  

9/0±4  

7/2±18  

3/1±14  

7/2±26  

7/3±15  

4/3±28  

2/2±21  

4/3±16  

4/3±6  

2/1±21  

6/0±14  

8/1±29  

5/2±16  

1/4±32  

4/3±27  

7/2±18  

8/0±5  

 گرمسیری گون

 یاسوج گیاه چهل

 گرمسیری گیاه چهل

 راک عسل

 بلوط عسل

 گرمسیری گون

 جوکار عسل

 فلوکونازول
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 (لیتر میلی بر میکروگرم) فلوکونازول داروی و عسل مختلف های گونه MIC نتایج :2 جدول

90MIC 

 درصد عسل 40غلظت 

90MIC 

 درصد عسل 50غلظت 

50MIC 

 درصد عسل 40غلظت 

50MIC 

 درصد عسل 50 غلظت
 عسل نام

170 

240 

81 

205 

78 

86 

180 

410 

160 

220 

67 

195 

62 

70 

170 

395 

90 

125 

42 

115 

41 

45 

95 

215 

80 

120 

35 

105 

32 

38 

85 

205 

 گرمسیری گون

 یاسوج گیاه  چهل

 گرمسیری گیاه چهل

 اراک عسل

 بلوط عسل

 گرمسیری گون

 جوکار عسل

 فلوکونازول

 

 هساعت 48 یدر بازه زمان یکانسآلب یداکاندشده یلتشک یهایشمارش کلن :3 جدول

ساعت 48 ساعت 24  ساعت 12   عسل چهار ساعت هشت ساعت 

6/3 ± 6/1  

7/4 ± 5/6  

3/1 ± 5/0  

4/2 ± 8/0  

7/20 ± 5/6  

2/7 ± 1/2  

3/11 ± 8/3  

8/3 ± 8/4  

3/9 ± 4/1  

3/26 ± 8/3  

3/11 ± 5/3  

3/15 ± 5/2  

9± 9/2  

5/13 ± 8/1  

3/29 ± 5/2  

4/16 ± 5/2  

3/20 ± 7/4  

5/13 ± 8/3  

6/17 ± 4/2  

31 ± 7/4  

1/22  ± 3/2  

25± 5/7  

17± 8/2  

3/21 ± 4/2  

6/32 ± 5/7  

 درصد 50 گرمسیری گیاه چهل

 درصد 40 گرمسیری گیاه چهل

 درصد 50 بلوط

 درصد 40 بلوط

 فلوکونازول

 

  67 و 62 معادل درصد 50 غلظت در گرمسیری گیاه چهل

 78 با برابر درصد 40 غلظت برای و لیتر میلی بر میکروگرم

 نتایج، مبنای بر. آمد دست به لیتر میلی بر روگرممیک 81 و

 رشد مهار بر عسل مختلف های گونه به نسبت فلوکونازول

 (>05/0P) است داشته تری ضعیف تأثیر آلبیکانس کاندیدا

 (.2 جدول)

 یداکاندشده یلتشک یهایکلن تعداد 3 جدول در

فلوکونازول و  یساعته برا 48 یبازه زمان یکدر  یکانسآلب

و  40 یهادر غلظت یریگرمس یاهگبلوط و چهل  یهالعس

که مشاهده  طور هماندرصد نشان داده شده است.  50

عسل و  یهاها در گونهیبا گذشت زمان تعداد کلن شود، یم

عسل  یکاهش برا یناست که ا یافتهفلوکونازول کاهش 

 های غلظتدر  گرمسیری گیاه چهل عسلبه  نسبتبلوط 

  (.>05/0P) باشد می دار معنا درصد 50 و 40

 گرفته شکل آلبیکانس کاندیدا های کلنی تعداد 4 جدول

 نشان روزه 30 زمانی بازه یک در را سوری های موش در

 خاصیت بلوط عسل شود، می مشاهده که طور همان. دهد می

 گیاه چهل عسل به نسبت تری قوی کاندیدایی ضد

 از پس که وریطبه است؛ داشته فلوکونازول و گرمسیری

 تعداد عسل، توسط ها موش درمان از روز 30 گذشت

 گیاه چهل عسل در مورد، 124 بلوط عسل در ها کلنی

 بوده مورد 3225 فلوکونازول در و مورد 210 یریگرمس

 .(>05/0P)است 

 3 و 2 ،1 های شکل در شناسی بافت مطالعات نتایج

 در شود، می مشاهده که طور همان. است شده ارائه

 موجود های آبسه تعداد عسل، با درمان تحت های موش

 کاندیازیس به مبتال های موش به نسبت ها کلیه روی

 کاندیدا قارچی عناصر مبتال، های در موش و است کمتر

 مشاهده قابل بازشیف آمیزی رنگ طریق از آلبیکانس

 .باشد می
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 ماهه یک زمانی بازه یک در آلبیکانس کاندیدا بر آزمایشگاهی های موش در فلوکونازول و عسل تأثیر :4 جدول

 گروه نام دوم روز چهارم روز هفتم روز دوازدهم روز بیستم روز امسی روز

45±210  

56±124  

549±3225  

2015±17489  

121±1250  

321±1120  

874±7410  

1202±16541  

524±1452  

654±1524  

654±9875  

2010±14890  

321±1542  

587±3827  

341±12580  

1025±15412  

1245±6200  

1587±8721  

357±18700  

1203±20121  

1521±7552  

2012±9210  

548±14580  

954±18700  

 یریگرمس یاهگعسل چهل 

 عسل بلوط

 فلوکونازول

 کنترل

 

           
 ب                                                                                                                   الف                                         

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

 

 
 الف

 
 ب

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

 شیف اسید

 

بحث

 آلبیکانس کاندیدا نمونه 10 با ارتباط در حاضر مطالعه

 مراکز و ها بیمارستان به کننده مراجعه بیماران از جداشده

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

 منطقه دو هر از بویراحمد و کهگیلویه استان بومی های عسل

 همراه  به ها آن اثر و شدند تهیه سردسیری و گرمسیری

 بیماران از شده جدا آلبیکانس کاندیدا قارچ بر فلوکونازول

 تشکیل عدم قطر گیری اندازه نتایج. گرفت قرار بررسی مورد

 و بلوط های عسل که دادند نشان گذاریدیسک روش به هاله

 را کاندیدایی  ضد ویژگی بیشترین گرمسیری، گیاه  چهل

  ضد خاصیت است، بوده باالتر عسل غلظت هرچه و اند داشته

 اثر کمترین که طوری به است؛ داشته تریقوی کاندیدایی

 خاصیت بیشترین و درصد 5 غلظت به مربوط کاندیدایی ضد

 نتایج. است بوده درصد 50 عسل به مربوط دیداییکان ضد

 به که( 2011) همکاران و Manisha های یافته با مطالعه این

 نمودند بیان و پرداختند عسل میکروبی ضد ویژگی بررسی

 خاصیت بیشترین عسل درصد، 50 و 40 های غلظت در که

  (.4) باشد می همسو دارد، را میکروبی ضد

 گیاه  چهل عسل که دادند ننشا MIC آزمون نتایج

 را کنندگی مهار غلظت بیشترین بلوط، عسل و گرمسیری

 قارچ از شده تشکیل های کلنی زنده شمارش نتایج. اند داشته

 به نسبت بلوط عسل که بودند آن از حاکی آلبیکانس کاندیدا

 ضد خاصیت فلوکونازول، و گرمسیری گیاه  چهل عسل

 است شده سبب زمان تگذش و داشته تریقوی کاندیدایی

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

  ضد خاصیت درصد، 40 غلظت به نسبت 50 غلظت در

 بودند آن از حاکی ها یافته. است داشته تریقوی کاندیدایی

 خاصیت گرمسیری، گیاه چهل عسل به نسبت بلوط عسل که

 گیاه چهل و بلوط های عسل و داشته تریقوی کاندیدایی ضد

 آلبیکانس کاندیدا کنترل در فلوکونازول به نسبت گرمسیری

 داده نشان شناسی بافت مطالعات در. اند نموده عمل ترقوی

  مبتال های موش کلیه بافت عسل، مصرف با که است شده

  Bouchegraneو Boukraa. گردید درمان کاندیازیس به

 طور به عسل هک نمودند گزارش پژوهشی در( 2007)

 بوده مؤثر نایجر آسپرژیلوس و آلبیکانس کاندیدا بر داری معنا

 به مربوط ترتیب به عسل مهارکنندگی اثر حداقل و

 حاضر مطالعه در. باشد درصد می 46 و 42 های غلظت

 را مهارکنندگی اثر بیشترین درصد 50 و 40 های غلظت

 نیز همکاران و Mercan پژوهش های یافته(. 18) داشتند
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 که طوریبه بودند؛ عسل کاندیدایی ضد خاصیت بیانگر

 کانسیآلب دایکاند یکشت حاو یها طیافزودن عسل به مح

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

 این های یافته. گردید آلبیکانس کاندیدا های کلنی رفتن بین

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

 کاندیدا رشد کاهش موجب درصد 50 و 40 های غلظت

 همکاران و بنائیان مطالعه در (.19) گردد می آلبیکانس

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

 در اما کند؛ مهار باالیی میزان به را کاندیدا رشد تواند می

 50 و 40 های غلظت در که شد داده نشان حاضر مطالعه

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

 ضد عوامل از یکی عسل در گیاهی فالونوئیدهای وجود

 و بیوتیکی آنتی خاصیت دیگر موارد از. است آن کاندیدایی

 (.16) باشد می آن اسموتیک ویژگی عسل، اکسیدانی آنتی

  ضد ویژگی بررسی به ایران در ای مطالعه تاکنون

 نپرداخته زنده موجودات دیگر و موش در عسل یکاندیدای

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

 بر آن از استفاده مورد هاى زمان مقایسه و عسل میکروبى

 مورد موریوم سالمونالتیفی باکتری به شده آلوده های موش

 های عفونت عسل، که شد داده نشان و گرفت قرار بررسی

 باکتری مهار به منجر و داده کاهش را ها وشم در ای روده

 گردد؛ می درصد 50 باالی غلظت در موریوم سالمونالتیفی

 عسل درصد، 50 و 40 های غلظت در حاضر مطالعه در اما

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

 داده نشانAl-Waili (2005 ) مطالعه در زمینه، این در

 کاندیدا برابر در عسل باالی غلظت کارگیری به با که شد

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

 گردید گزارش مطالعه این در. گردد می مهار کامل طور به

 محدودی تعداد همچنان ساعت 48 گذشت از پس که

  (.20) شود  می تشکیل کلنی

 این انجام راستای در که هایی محدودیت ترینمهم

 میکروسکوپ نداشتن داشت، وجود پژوهشگران برای طالعهم

 و کهگیلویه استان تحقیقاتی مراکز و ها دانشگاه در الکترونی

 عسل های گونه تمامی به دسترسی عدم نیز و بویراحمد

 .بود استان مناطق در موجود
 

 یریگ جهینت

 کاندیدایی ضد خاصیت بیانگر مطالعه این نتایج

 بودند بویراحمد و کهگیلویه استان بومی و مرتعی های عسل

 های اسانس و ترکیبات داشتن امر، این دلیل ترین مهم که

 به توجه با. دارد وجود عسل های گونه در که است گیاهی

  ضد خاصیت بیشترین بلوط عسل مطالعه این در اینکه

 ترکیبات داشتن امر این دلیل احتماالً داشت، را کاندیدایی

 پتانسیل از استفاده. باشد می عسل نوع این در فالونوئیدی

 تواند می عسل نظیر طبیعی منشأ با ترکیبات میکروبی  ضد

 عنوان به حداقل یا و شود شیمیایی داروهای جایگزین

 مشکالت به توجه با. بگیرد قرار استفاده مورد دارویی مکمل

 عسل نماید، می ایجاد آلبیکانس کاندیدا قارچ که متعددی

 در تواند می قوی اکسیدان آنتی ترکیبات داشتن دلیل به

 .بگیرد قرار استفاده مورد مضر قارچ این رشد مهار
 

 حمایت مالی

 مرکز و نور پیام دانشگاه مالی حمایت با طرح این

 یاسوج پزشکی علوم دانشگاه مولکولی و سلولی تحقیقات

 .است گرفته صورت
 

 مالحظات اخالقی

 IR.PNU.REC.1398.024 شماره با تحقیقاتی طرح این

 .است شده تأیید نور پیامدانشگاه  در
 

 تضاد منافع

 در منافعی تضاد گونه هیچ که دارند می اعالم نویسندگان
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 تشکر و قدردانی

 شماره با تحقیقاتی طرح یک از برگرفته حاضر پژوهش

 بوده( مالی حامی عنوان به) نور پیام دانشگاه مصوب 1425

 دانشگاه مولکولی و سلولی تحقیقات مرکز همکاری با و

 گرفته صورت( آزمایشات انجام برای) یاسوج پزشکی علوم

 انجام راستای در که افرادی تمامی از وسیله بدین. است

 قدردانی و تشکر نمودند، همکاری پژوهشگران با طرح این

 .گردد می
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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. 
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