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Abstract 

Background and aim: Candida albicans is the main fungus in human mucous membranes that causes 

superficial and life-threatening infections in immunocompromised individuals as an opportunistic 

pathogen. Honey has been used to treat many systemic diseases such as asthma, gastrointestinal diseases 

and skin diseases such as wounds, injuries and eczema. The aim of this in vitro study was to investigate 

the antifungal effect of honey on Candida albicans.  

Materials and Methods: In this experimental and in-vitro study, 47 plates containing Candida albicans 

were examined. Samples of natural honey were prepared from Khoy, Salmanshahr from local beekeepers 

and commercial samples from Mahram company. Volume percentages of 20,40,60,80,95 were prepared 

from all honey samples. Cup-plate technique and Agar diffusion method and Sabourod dextrose agar 

(SDA) culture medium were used to investigate the growth inhibition and diameter of growth inhibition 

zone. The obtained results (diameter of growth inhibition zone) were analyzed after three cultures by 

SPSS 24 and one-way ANOVA statistical method. Tukey test was also used for pairwise comparison, 

P<0/05 was considered significant . 

Results: All types of honey in maximum concentrations (95%) inhibited the growth of Candida and only 

Salmanshahr honey  in a concentration of 80% inhibited the growth of Candida albicans. There was a 

significant difference in inhibited of Candida albicans between groups with P = 0.03. Comparing 

Salmanshahr honey with Mahram honey with P = 0.022, a significant difference was obtained and 

Salmanshahr honey significantly inhibited Candida. There was no significant difference between Khoy 

honey and Mehram honey with P = 0.27. 

Conclusion: The findings of this study showed that honey in high concentrations can have an inhibitory 

effect on the growth of Candida albicans and can be used as a safe antifungal treatment in patients. 
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پاتوژن فرصت  کیبه عنوان  یمنیانسان است که درافرادباضعف ا یمخاط یقارچ در غشاها نیتر یاصل كنسيآلب دایکاند :سابقه وهدف

 کيستميس یها یمارياز ب یاريدرمان بس یاست که برا یعسل شهد. شود یم اتيکننده ح دیو تهد یسطح یطلب سبب عفونتها

هدف از انجام . زخم ها، جراحات و اگزما مورد استفاده قرار گرفته است مثل یپوست یها یماريو ب یگوارش یها یماريمانند آسم، ب

 .بود یشگاهیآزما طيدر مح كنسيآلب دایعسل بر قارچ کاند یاثر ضد قارچ نييتع  قيتحق نیا

 ینمونه ها. قرار گرفت یمورد بررس كنسيآلب دایقارچ کاند یحاو تيپل 44 تجربی و آزمایشگاهی مطالعه  نیدر ا :و روش ها مواد

عسل  ینمونه ها یاز تمام. شد هياز شرکت مهرام ته یو نمونه تجار یاز زنبورداران محل ،سلمانشهریخو یاز شهرها یعيعسل طب

، ( Cup-Plate) تيپل-چاهک کيمهار رشد و قطر هاله عدم رشد از تكن  یبررس یراب. شد  هيته 28،48،38،08،52 یحجم یدرصدها

( قطر هاله عدم رشد)به دست آمده  یها افتهی. استفاده شد( SDA)کشت  سابورود دکستروز آگار طيو مح  Agar diffusionروش 

دو به  سهیمقا یبرا نيهمچن. گرفتند رارق یمورد بررس One-way ANOVA یو روش آمارSPSS 24پس از سه بار کشت با  آزمون  

 .دار در نظر گرفته شد یمعن ( P<82/8) استفاده شد و Tukeyدو از تست 

مانع  زين% 08شدند و فقط عسل سلمانشهر در غلظت  دایمانع رشد کاند%( 52)یحداکثر یتمام انواع عسل در غلظت ها  :ها افتهي

عسل  سهیدر مقا. وجود داشت یاختالف معنادار (P=82/8) گروهها  با نيب كانسيآلب دایدر مهار کاند. شد كنسيآلب دایرشد کاند

در . شد دایباعث مهار  کاند یبه دست آمد و عسل سلمانشهر به طور معنادار یاختالف معنادار  ( P=82/8) سلمانشهرو عسل مهرام  با

 .نشد دهید یتالف معناداراخ ( P=24/8)  وعسل مهرام با  یعسل خو سهیمقا

داشته  كنسيآلب دایبر رشد قارچ کاند یتواند اثر مهار یباال م یمطالعه نشان داد که عسل در غلظت ها نیا یها افتهی :گيری نتيجه

 .استفاده کرد مارانيدر ب منیتوان از آن جهت درمان ضد قارچ ا یباشد و م

 

 ید قارچض تيفعال كنس،يآلب دایعسل، کاند :کليد واژه ها

 

 :مقدمه

انسان  یمخاط یقارچ در غشاها نیتر یاصل كنسيآلب دایکاند

در حفره  ستیافراد سالم به صورت همز شترياست که در ب

. شوديم افتی تناسلی–یادرار یدهان، لوله گوارش و مجار

 کیبه عنوان  كانسيداآلبیشده،کاند فيتضع یمنیدرافرادباا

 یسطح یعفونتها شودوسببيدارمیپاتوژن فرصت طلب پد

 نيسوم كنسيآلب دایکاند. شود یم اتيکننده ح دیتهد یتوح

از  یكیو  كایآمر یبستر مارانيشده در ب افتی یپاتوژن خون

سرکوب شده در سراسر  یمنیدر افراد با ا ريمرگ و م یعلل اصل

 (5).است ايدن

 ییو از سو یضد قارچ یمقاومت قارچها به داروها شیافزا

 باتياستفاده از آنها استفاده از ترک ید در پمتعد یعوارض جانب

 یشهد ،عسل (2). را رونق داده است کیولوژيبا منشا ب یعيطب

 نیا. شود یم یجمع آور اهانياست که توسط زنبور عسل از گ

 یبرا یو درمان ییماده از دوران باستان به عنوان ماده غذا

 یها یماريب رينظ کيستميس یها یمارياز ب یاريدرمان بس

 یپوست یها یماريو ب یگوارش یها یماريمانند آسم، ب یتنفس

گرفته  یمثل زخم ها، جراحات و اگزما مورد استفاده قرار م

 تيخاص كال،يتوکميو عوامل ف دروژنيه ديپراکس. است

 یآنت تيهستند که فعال یمهم عواملعسل،  کياسموت

 یماريب نیکه ا ییاز آنجا. کنند یم هيعسل را توج اليكروبيم

از  یتوان بخش یباشند م یم ويداتياکس بیتخر جهيها نت

آن  دانياکس یآنت تيظرف ليعسل را به دل یخواص درمان

عسل بر قارچ  ريتاث یدر مطالعات انجام شده بر رو (2-2).دانست

 عسل نشان داده شده یقارچاثرات ضد  كنسيآلب دایکاند

 نددادنشان  هیجريدر نو همكاران   Anyanwu (4،3،4،0).است 

از اثر  یمختلف سطوح متفاوت یعسل در غلظت ها ینمونه ها
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 شیو با افزا دهندیقارچها را نشان م هيعل یممانعت کنندگ

 قيتحق نیدر ا ابدی یم شیغلظت عسل قطر هاله عدم رشد افزا

C.albicans انواع قارچها نسبت  نيبرا در  تيحساس نیکمتر

در و همكاران   Banaeian-Borujeni (5).به عسل دارا بود

در  Candida albicans یبر رو كونازولياثر عسل و م سهیمقا

عسل استان  ،مختلف یبا غلظت ها یشگاهیآزما طيمح

 بررسی کردند و نتایج نشان داد  یاريچهارمحال و بخت

در  .شد كنسيآلب دایبه طور کامل مانع رشد کاند كونازوليم

بود و در % 08لظت عسل در غ یاثر بازدارندگ نیشتريکه ب یحال

(58).گونه شد نیا  ،رشد عیکمتر باعث تسر یغلظت ها
در  

سنجش  یبرا هيترک محلی  عسل یضد قارچ تيفعالمطالعه ای 

گونه قارچ شامل  48در مقابل رشد  یقدرت بازدارندگ

Candida albicans, C. krusei, C. glabrata یو گونه ها 

که رشد تمام رده اد شد و نتایج نشان د یابیارز كوسپورونیتر

از رشد همانطور که به  یو بازدارندگ. متوقف شد یقارچ یها

در ارتباط  زيدارد، با نوع و غلظت عسل ن ینوع پاتوژن بستگ

 یگونه بازدارندگ چيه باًیدرصد تقر 2در غلظت کمتر از . است

 زيبه فلوکونازول ن مقاوم یمطالعه قارچها نیدر ا. مشاهده نشد

شدند و  یآنها نسبت به عسل بررس تيساسح یابیارز یبرا

عسل در  ینمونه ها نیا یشگاهیآزما طیمشاهده شد که در شرا

 (2).باشند یم یضد قارچ تيفعال یدارا%( 08)باال یغلظت ها

Estevinho   عسل الوندر پرتغال  یاثر ضد قارچ و همكاران

و  Candida albicans ،Candida krusei یرو

Cryptococcus neoformans را  یشگاهیآزما طيدر مح 

قارچها در  ینشان داد که رشد تمام جیو نتا کردند  یبررس

و همكاران      Suganthi ( 55). است افتهیحضور عسل کاهش 

 یو دو نوع عسل تجار یعيدو نوع عسل طب یدر مطالعه بر رو

از  کی چيدر ه كانسيآلب دایکاند هيبر عل یاثر مهار چگونهيه

 یدر برخ. نيهمچن ( 52).ندنكرد دايپ شید آزماعسل مور اعانو

نشده  دیيعسل تا یاثر ضد قارچ  زين گریمطالعات د

 تيمتعدد که فعال یشگاهیرغم مطالعات آزما یعل. (5،55،52)است

کرده اند مطالعات اندك و  یعسل را بررس الیباکتر یآنت

 كنسيآلب دایعسل بر قارچ کاند تيفعال یجهت بررس یمتناقض

عسل را بر  یاثر ضد قارچ قيتحق نیلذا در ا. گرفته است مانجا

 یمورد بررس یشگاهیآزما طيدر مح كنسيآلب دایقارچ کاند

 .قرارگرفت

 مواد و روش ها

  یبر رو  یشگاهیآزما طیو در شرا یبه روش تجرب قيتحق نیا

نمونه . انجام شد كنسيآلب دایقارچ کاند یحاو تيعدد پل 44

 .انجام گرفت یخاب تصادفبا استفاده از انت یريگ

   ATCC   با کد رانیاز مجموعه کشت و صنعت ا یقارچ نمونه

مطالعه از نمونه  نیدر ا. فراهم شده و کشت داده شد 5027

عسل  ینمونه ها. استفاده شد یو تجار یعيعسل طب یها

و  یو سلمانشهر از زنبورداران محل یخو یاز شهرها یعيطب

 .شد هيتهاز شرکت مهرام  ینمونه تجار

ابتدا به . شدند یاتاق نگهدار یدر دما شیزماتا زمان انجام آ 

 Brix  خلوص هر کدام از نمونه ها به روش زانيم نييمنظور تع

مواد  شگاهیدرصد ساکاروز و نسبت فروکتوز به گلوکز در آزما

مختلف از هر  یغلظت ها هيته یسپس برا. شد دهيسنج ییغذا

استفاده   RPMI 1640(Sigma, Germany) طينمونه از مح

با 52،  28،48،38،08 یحجم ینمونه ها درصدها یاز تمام. شد

 یليم 5از هر محلول و  تريل یليم 5. شد هيکمک آب مقطر  ته

 (58)نشده به لوله ها افزوده شد قياز عسل رق تريل

 كنسيآلب دایقارچ کاند کشت

کشت سابورود  طياز مح كنسيآلب دایکشت قارچ کاند یبرا

کشت مورد  طيمح. استفاده شد   (SDA) ستروز آگاردک

 ,SDA 64271 (Merck مطالعه پودر  نیاستفاده در ا

Germany,   ) طيمح نیاز ا تريل یليم 5 هيته یبرا. بود 

آب مقطر حل شد  تريل 5کشت در  طيمح نیگرم از ا 32کشت 

 ,Heldolph, MR) مگنت ستميس یدارا تريهو با استفاده از 

3001 k, Germany)  حرارت داده شد تا به جوش کامل

 525 یسپس با استفاده از اتوکالو در دما. دیو زالل گرد دهيرس

 هيثان 52مربع به مدت  نچیپوند بر ا 52و فشار  گراديدرجه سانت

 ناريدستگاه الم ریسپس از اتوکالو خارج شد و ز. شد لیاستر

 تيدر پل (Luminar Air Flow=یهود چادر ) (LAF)رفلویا

 ميتقس یمساو یو در حجم ها لیصاف استر یا شهيش یها

به  یکشت مدت طيمح یحاو یها تيلميلی ليتر پ 22 گشت

ماند تا کامال خشک  یباق LAF دستگاه ریصورت درباز ز
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سطح کامال صاف قرار داده شدند به  کیها در  تيپل. دیگرد

عمق  ت،يداخل پل عیآگار ما ختنیکه پس از ر یگونه ا

 (.54)ها حاصل شد تيپل یبرا كنواختی

ساعته  40 یاز کشت ها یكروبيم ونيسوسپانس هيته یبرا

 .استفاده شد كنسيآلب دایکاند

کشت  طياز مح سم،يكروارگانيم نیساعته ا 40از رشد  پس

 شیلوله آزما کیجامد به کمک سوآپ نمونه برداشته و در 

. کامال مخلوط گشت لیاستر نينرمال سال یحاو لیاستر

با کمک اسپكتروفوتومتر با  یكروبيم ونيسوسپانس نیرت اکدو

 2/8شد تا برابر با  ميتنظ یبه گونه ا نانومتر 322 طول موج

مک )به حد استاندارد برسد  دایباشد تا شمارش کاند فارلندمک 

کدورت  زانياست که م ییايميش ونيسوسپانس کیفارلند 

 (52).است یكروبيم ونيبا سوسپانس سهیحاصل از آن قابل مقا

 نور عبور کرده یرياندازه گ یمورد استفاده برا دستگاه

(Transmitance)دستگاه اسپكتروفتومتر ، UV (Milton  

Roy company, USA, LR 45227) نييبود، به منظور تع 

 یولوژیزيابتدا دستگاه با سرم ف یقارچ ونيغلظت سوسپانس

و  ميتنظ 588 تنسيدر ترانسم كنسيآلب دایکاند یبرا لیاستر

 .خوانده شد ونيسوسپانس تنسيسپس ترانسم

از  شتريب ایکمتر  هياول ونيسوسپانس ”T“ زانيکه م یصورت در

به  یولوژیزيسرم ف ایو  یکلون یمقدار بيدرصد بود، به ترت 58

مجددا خوانده  تنسيترانسم زانياضافه و م هياول ونيسوسپانس

نظر ادامه به غلظت مورد  افتنیمراحل تا دست  نیو ا شديم

 (53).افتی

محصول  نيستاتين ونيعنوان کنترل مثبت از سوسپانس به

  .عماد درمان پارس استفاده شد یشرکت داروساز

 : یاثرات ضدقارچ یبررس

-چاهک کيعسل، با استفاده از تكن یاثر ضدقارچ هياول یبررس

 طيمح یکه بر رو بيترت نیبه ا. انجام شد (Cup-Plate)تيپل

SDA با  یمورد بررس سميكروارگانيم یكروبيم ونيسوسپانس

 یمک فارلند کشت داده شده و سپس بر رو ميکدورت معادل ن

از عسل . شد جادیا متريليم 0 ربه قط ییسطح آگار چاهک ها

  مختلف به روش یشده با کمک حالل آب غلظت ها هيته یها

serial dilution  (دوم کی یساز قيرق )شد و درون هر  هيته

سپس . شد ختهیاز هر غلظت ر تريكروليم 588ر چاهک مقدا

درجه  24 یساعت در انكوباتور و در دما 40ها به مدت  تيپل

 نييبار جهت تع 2 تيپل-روش چاهک. شدقرار داده  گراديسانت

مختلف تكرار  یقطر هاله عدم رشد در غلظت ها نيانگيو م

 (53)شد

 لیاستر یلندرهايکشت س طيچاهک در مح جادیجهت ا 

 هيتعب یمخصوص گرفته شد و در جاها لیپنس استر توسط

 یکشت با دقت و به صورت کامال  عمود طيشده بر سطح مح

 ای لیلوپ استر کیدر آگار فرو برده شد و سپس با کمک 

 .شد یمانده آگار از چاهک ها کامال خال یکاردك مخصوص باق

مختلف توسط سمپلر  یشده در غلظت ها هيته یها عسل

. ندبه چاهک مربوط به خود اضافه شد تريولكريم 588حجم 

 ريعصاره در آگار و تبخ ونیفوزید یبعد از مدت زمان الزم برا

 یبرا)پوشانده  شد  یوسط کاغذ صافتها  تيپل سطححالل، 

 نياز چكه کردن و خراب شدن هاله ها در ح یريجلوگ

 (.54) (یگذار گرمخانه

 ینيدقت در سبا  یگرمخانه گذار یاماده شده برا ینمونه ها

مخصوص حمل شد و به گرمخانه منتقل شد قارچ مورد  یها

 Fan Azma)گراديدرجه سانت 24در انكوباتور  شیآزما

Gostar, Iran) دایقارچ کاند یدر مدت زمان مناسب که برا 

ها از گرمخانه  تيپل. قرار گرفت ،باشد یساعت م 40 كنسيآلب

 قايدق یمتر یليعدم رشد با خط کش م یخارج و قطر هاله ها

مخصوص  یدر جدول ها یرياندازه گ جیو نتا یرياندازه گ

(54).شد ادداشتی
  

پس از سه بار ( قطر هاله عدم رشد)به دست آمده  یها افتهی

 یو روش آمار SPSS 24کشت با  استفاده از نرم افزار 

 One-way ANOVA نيهمچن. قرار گرفتند یمورد بررس 

. استفاده شد Tukey دو به دو از تست سهیمقا یبرا

(82/8>P) دار در نظر گرفته شد یمعن. 
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درصد ساکاروز برای عسل های خوی، سلمانشهر و :يافته ها

که  45/4و  54/2، 54/5شرکت مهرام به ترتيب عبارتند از 

همچنين نسبت فروکتوز . همگی در بازه استاندارد قرار داشتند

 .بود 545/8، 42/8، 34/8 به گلوکز هر نمونه به ترتيب فوق

در مهار کاندیدا آلبيكانس   ANOVA ر اساس نتایح آزمون ب

 . اختالف معناداری وجود داشت ( P=82/8) بين گروهها  با

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شدند در  سهیگروه ها دو به دو مقا TUKEYسپس با تست 

( گروه دوم) یبا عسل خو(   گروه اول) عسل سلمانشهر  سهیمقا

55/8=P معنادارنبود ،   یاختالف از لحاظ آمار نیکه به دست آمد  ا

( گروه سوم)و عسل مهرام(  گروه اول) عسل سلمانشهر  سهیدر مقا

آمد و عسل سلمانشهر به طور  ستبه د یاختالف معنادار P=82/8با

( گروه دوم )یعسل خو سهیدر مقا.شد دایباعث مهار  کاند یمعنادار

. نشد دهید یاختالف معنادار P=24/8با(  گروه سوم)وعسل مهرام

 (.2جدول )

 ميلي متر  سل بر حسبع به تفکيك غلظت های مختلف  کانديدا آلبيکانس قطر هاله عدم رشد  ميزان  -0جدول 

 

 نوع عسل

 درصد حجمی

 تجاری طبيعی

 شرکت مهرام خوی سلمانشهر

28 8 8 8 

48 8 8 8 

38 8 8 8 

08 5 8 8 

52 80/2±4/52 24/8±2/58 52/5±2/0 

 
 

 

 TUKEYنتايج مقايسه دو به دو گروه ها با آزمون  -0جدول 

 

 (I)نوع عسل
 -I)ميانگين اختالف

(J) 

خطای / ميزان انحراف 

 معيار
 معنادار بودن

 %52فاصله با اطمينان 

 نوار باال نوار پایين

عسل 

 سلمانشهر
2 22222/2 52448/5 500/8 2853/5- 0432/2 

 2 22222/4 52448/5 822/8 4584/8 0432/4 

عسل 

 خوی
5 22222/2- 52448/5 500/8 0432/2- 2853/5 

 2 88888/2 52448/5 235/8 2425/5- 2425/2 

سل ع

 مهرام
5 22222/4- 52448/5 822/8 0432/4- 4584/8- 

 2 88888/2- 52448/5 235/8 2425/2- 2425/5 
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 :بحث

در مطالعه حاضر تأثير سه نوع عسل بر قارچ کاندیدا آلبيكنس 

تمام انواع . در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت

مانع رشد کاندیدا شدند و %( 52)عسل در غلظت های حداکثری

نع رشد کاندیدا نيز ما% 08فقط عسل شهر سلمانشهر در غلظت 

همچنين عسل طبيعی سلمانشهر نسبت به عسل . آلبيكنس شد

 . تجاری مهرام در مهارکنندگی کاندیدا موثرتر بود

 یدگيپوس یهایدر برابرباکتر الیباکتر یآنت تيفعال یعسل دارا

 یآنت تياست وفعال یشگاهیو آزما یزا در مطالعات انسان

   یس درغلظت باالاسترپتوکوك موتان یعسل بر رو الیباکتر

درصد مشاهده  588در غلظت  ليالکتو باس یدرصد و بر رو 28

   (50). شده است

در مطالعات مختلف اثرات ضد باکتری عسل به علل زیر بيان 

 :شده است

درصد عسل شامل غلظت باالی  02 :اثر اسموتيک -5

کربوهيدرات است ولی حجم آب کمی در آن وجود 

يدراتاسيون سلولی رشد این حالت به وسيله ده. دارد

قارچ ها در برابر فشار . باکتری را مهار می کند

 (55).اسموتيک باال از باکتری ها مقاوم ترند

عسل به علت اسيدهای ارگانيک به   pH  :اسيدیتی -2

خصوص گلوتاميک اسيد، اسيد پيروویک، اسيد 

در حاليكه . است 2/2-2/4ماليک و اسيد سيتریک، 

 . می باشد 2/4-4/4کتری ها برای رشد با  pHحداقل 

که در عسل رقيق شده  (2O2H)پراکسيد هيدروژن -2

 (22-4،28) .در نتيجه اکسيداسيون گلوکز ایجاد می شود

که به وسيله   (cytogenesis)تحریک سيستم ایمنی -4

و فعاليت نوتروفيل ها ایجاد  B، Tتوليد سلول های 

 .شودمی

در همه مطالعات  همسو بوده و مطالعه حاضر با مطالعات زیادی

 ( 55-24،5-22).فوق عسل باعث مهار رشد کاندیدا آلبيكنس شده بود

درصد  28-28در غلظت  دایدر اکثر مقاالت فوق رشد کاند یول

مهار رشد  (58) -یبروجن انيدر مطالعه بنائ. مهار شده است

 Koc نيشده است و همچن دهیعسل د% 08در غلظت  دایکاند

AN(3)  مقاوم به  یرا در نمونه ها یارچضد ق تيفعال زين

   لعهدر مطاا. گزارش کرد% 08 یفلوکونازول در غلظت باال

Lusby PE(21)   در غلظت  دایکاند یمهار رشد بر رو اثر

در مطالعه حاضر عسل سلمانشهر . شده است دهیباالتر د یها

 .شد دایدرصد باعث مهار رشد کاند 08در غلظت 

که بر اساس غلظت  یقاتير تحقخالف مطالعه انجام شده، د بر

    و (25)و همكاران   Lusby PEومختلف عسل توسط     یها

 Omafuvbe BO(28) كنسيآلب دایانجام شد رشد کاند 

 Suganthi در مطالعه نيهم چن. توسط عسل مهار نشده است

و دو نوع عسل  یعيدو نوع عسل طب یبر رو (52)و همكاران 

نشان  كانسيآلب دایارچ کاندبر ق یاثر مهار کی چيه یتجار

 .ندادند

مناطق  اهانيانواع عسل به علت تنوع در گ یضد قارچ تيفعال

فنول ها و  یشامل پل اهانياغلب گ. مختلف متفاوت است

 یو عسل ها اهاني، تفاوت در انواع گ(28)هستند دهايفالوونوئ

 د،ياس کيفنول ریمناطق مختلف باعث تفاوت در مقاد

 نیا.(5)دشو یها در انواع عسل م ومولكوليب ریو سا دهايفالوونوئ

مورد استفاده  یمتفاوت عسل ها یقدرت مهار توانديم طیشرا

 حيو مهرام را توض یمطالعه شامل عسل سلمانشهر، خو نیدر ا

 .دهد

 یغشا یرینفوذپذ یموجود در عسل بر رو دياس کيفنول

 یسلول ها اثر گذاشته و سبب اختالل در اجزا کيتوپالسميس

ها مانند فسفات  ونیها و  نيپروتئ ک،ينوکلئ ديمانند اس یلولس

( 0،22)دارد یرا در پ یشود و مرگ کامل سلول یم ميو پتاس

 ییتوانا ،متفاوت ییايجغراف یدر نواح اهانيعسل مربوط به گ

تواند  یموارد م نیو ا (2).در مهار رشد قارچ ها دارند یمتفاوت

عسل در مهار رشد قارچ کننده تفاوت در غلظت انواع  هيتوج

 .مطالعات باشد ریحاضر با سا قيدر تحق كنسيآلب دایکاند

Ahmad Kafeel
قابل توجه عسل را در  یضد قارچ تيفعال (23)

شوند  یرا شامل نم كنسيآلب دایقارچ که کاند یبرابر تعداد

 (5)و همكاران   Anyanwu در مطالعه نيهم چن. نشان داد

را  یکمتر تيقارچ ها حساس ریانسبت به س كنسيآلب دایکاند

انجام شده   قيدر تحق. عسل نشان داد ینسبت به اثر مهارکنندگ
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 دایدر برابر کاند یکم یمهار تيالرو زنبور عسل فعال یبر رو

 (25). مشاهده شده است

است که  یعيطب اليكروبيم یو آنت لیماده استر کی عسل

 نيروت یامقاوم به داروه یدرمان عفونت ها یاختصاصاً برا

 یگونه اثر سوء در رابطه با کاربرد موضع چيشود و ه یم هيتوص

 (4.)عسل تا کنون در مقاالت ذکر نشده است

قارچ  ریسا یرشد توسط عسل بر رو یمهار تيفعال: شنهاداتيپ

مناطق  یعسل بوم گریو از انواع د رديقرار گ یها مورد بررس

 یو آنت الیترباک یآنت رال،یو یاثرات آنت یجهت بررس رانیا

 .فونگال استفاده شود

مواد  ریعسل با سا بيترک یمطالعات جهت بررس نيهمچن

مهار رشد  جیبه دست آوردن نتا یمانند ماست و نشاسته برا

تر انجام  نیيپا یزا در غلظت ها یماريب یها سميكروارگانيم

 .شود

 

  :پيشنهادات

د فعاليت مهاری رشد توسط عسل بر روی سایر قارچ ها مور

بررسی قرار گيرد و از انواع دیگر عسل بومی مناطق ایران جهت 

بررسی اثرات آنتی ویرال، آنتی باکتریال و آنتی فونگال استفاده 

 .شود

همچنين مطالعات جهت بررسی ترکيب عسل با سایر مواد 

مانند ماست و نشاسته برای به دست آوردن نتایج مهار رشد 

غلظت های پایين تر انجام ميكروارگانيسم های بيماری زا در 

 .شود

 

 :نتيجه گيری

بر اساس یافته های این مطالعه به نظر می رسد که عسل در  

غلظت های باال می تواند اثر مهاری بر رشد قارچ کاندیدا 

آلبيكنس داشته باشد و می توان از آن جهت درمان ضد قارچ 

 .ایمن در بيماران استفاده کرد
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