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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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خالصه:
سابقه وهدف :کاندیدا آلبيكنس اصلی ترین قارچ در غشاهای مخاطی انسان است که درافرادباضعف ایمنی به عنوان یک پاتوژن فرصت
طلب سبب عفونتهای سطحی و تهدید کننده حيات می شود .عسل شهدی است که برای درمان بسياری از بيماری های سيستميک
مانند آسم ،بيماری های گوارشی و بيماری های پوستی مثل زخم ها ،جراحات و اگزما مورد استفاده قرار گرفته است .هدف از انجام
این تحقيق تعيين اثر ضد قارچی عسل بر قارچ کاندیدا آلبيكنس در محيط آزمایشگاهی بود.
مواد و روش ها :در این مطالعه تجربی و آزمایشگاهی  44پليت حاوی قارچ کاندیدا آلبيكنس مورد بررسی قرار گرفت .نمونه های
عسل طبيعی از شهرهای خوی،سلمانشهر از زنبورداران محلی و نمونه تجاری از شرکت مهرام تهيه شد .از تمامی نمونه های عسل
درصدهای حجمی  38،08،52،28،48تهيه شد .برای بررسی مهار رشد و قطر هاله عدم رشد از تكنيک چاهک-پليت( ،) Cup-Plate
روش  Agar diffusionو محيط کشت سابورود دکستروز آگار( )SDAاستفاده شد .یافته های به دست آمده (قطر هاله عدم رشد)
پس از سه بار کشت با آزمون SPSS 24و روش آماری  One-way ANOVAمورد بررسی قرار گرفتند .همچنين برای مقایسه دو به
دو از تست  Tukeyاستفاده شد و ( )P>8/82معنی دار در نظر گرفته شد.
يافته ها :تمام انواع عسل در غلظت های حداکثری( )%52مانع رشد کاندیدا شدند و فقط عسل سلمانشهر در غلظت  %08نيز مانع
رشد کاندیدا آلبيكنس شد .در مهار کاندیدا آلبيكانس بين گروهها با ( )P=8/82اختالف معناداری وجود داشت .در مقایسه عسل
سلمانشهرو عسل مهرام با ( )P=8/82اختالف معناداری به دست آمد و عسل سلمانشهر به طور معناداری باعث مهار کاندیدا شد .در
مقایسه عسل خوی وعسل مهرام با ( )P=8/24اختالف معناداری دیده نشد.
نتيجهگيری :یافته های این مطالعه نشان داد 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.
کليد واژه ها :عسل ،کاندیدا آلبيكنس ،فعاليت ضد قارچی
مقدمه:
کاندیدا آلبيكنس اصلی ترین قارچ در غشاهای مخاطی انسان

ماده از دوران باستان به عنوان ماده غذایی و درمانی برای

است که در بيشتر افراد سالم به صورت همزیست در حفره

درمان بسياری از بيماری های سيستميک نظير بيماری های

دهان ،لوله گوارش و مجاری ادراری–تناسلی یافت ميشود.

تنفسی مانند آسم ،بيماری های گوارشی و بيماری های پوستی

درافرادباایمنی تضعيف شده،کاندیداآلبيكانس به عنوان یک

مثل زخم ها ،جراحات و اگزما مورد استفاده قرار می گرفته

پاتوژن فرصت طلب پدیدارميشودوسبب عفونتهای سطحی

است .پراکسيد هيدروژن و عوامل فيتوکميكال ،خاصيت

وحتی تهدید کننده حيات می شود .کاندیدا آلبيكنس سومين

اسموتيک عسل ،عوامل مهمی هستند که فعاليت آنتی

پاتوژن خونی یافت شده در بيماران بستری آمریكا و یكی از

ميكروبيال عسل را توجيه می کنند .از آنجایی که این بيماری

علل اصلی مرگ و مير در افراد با ایمنی سرکوب شده در سراسر

ها نتيجه تخریب اکسيداتيو می باشند می توان بخشی از

دنيا است.

()5

خواص درمانی عسل را به دليل ظرفيت آنتی اکسيدان آن
()2-2

افزایش مقاومت قارچها به داروهای ضد قارچی و از سویی

دانست.

عوارض جانبی متعدد در پی استفاده از آنها استفاده از ترکيبات

کاندیدا آلبيكنس اثرات ضد قارچی عسل نشان داده شده

طبيعی با منشا بيولوژیک را رونق داده است.

()2

عسل ،شهدی

است که توسط زنبور عسل از گياهان جمع آوری می شود .این

است.

در مطالعات انجام شده بر روی تاثير عسل بر قارچ

()4،3،4،0

 Anyanwuو همكاران در نيجریه نشان دادند

نمونه های عسل در غلظت های مختلف سطوح متفاوتی از اثر
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ممانعت کنندگی عليه قارچها را نشان میدهند و با افزایش
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قارچ کاندیدا آلبيكنس در محيط آزمایشگاهی مورد بررسی

غلظت عسل قطر هاله عدم رشد افزایش می یابد در این تحقيق

قرارگرفت.

 C.albicansکمترین حساسيت را در بين انواع قارچها نسبت

مواد و روش ها

دکتر سيمين لسان و همكاران

به عسل دارا بود.

()5

 Banaeian-Borujeniو همكاران در

این تحقيق به روش تجربی و در شرایط آزمایشگاهی بر روی

مقایسه اثر عسل و ميكونازول بر روی  Candida albicansدر

 44عدد پليت حاوی قارچ کاندیدا آلبيكنس انجام شد .نمونه

محيط آزمایشگاهی با غلظت های مختلف ،عسل استان

گيری با استفاده از انتخاب تصادفی انجام گرفت.

چهارمحال و بختياری بررسی کردند و نتایج نشان داد

نمونه قارچی از مجموعه کشت و صنعت ایران با کد ATCC

ميكونازول به طور کامل مانع رشد کاندیدا آلبيكنس شد .در

 5027فراهم شده و کشت داده شد .در این مطالعه از نمونه

حالی که بيشترین اثر بازدارندگی عسل در غلظت  %08بود و در

های عسل طبيعی و تجاری استفاده شد .نمونه های عسل

در

طبيعی از شهرهای خوی و سلمانشهر از زنبورداران محلی و

غلظت های کمتر باعث تسریع رشد ،این گونه شد.

()58

مطالعه ای فعاليت ضد قارچی عسل محلی ترکيه برای سنجش

نمونه تجاری از شرکت مهرام تهيه شد.

قدرت بازدارندگی در مقابل رشد  48گونه قارچ شامل

تا زمان انجام آزمایش در دمای اتاق نگهداری شدند .ابتدا به

 Candida albicans, C. krusei, C. glabrataو گونه های

منظور تعيين ميزان خلوص هر کدام از نمونه ها به روش Brix

تریكوسپورون ارزیابی شد و نتایج نشان داد که رشد تمام رده

درصد ساکاروز و نسبت فروکتوز به گلوکز در آزمایشگاه مواد

های قارچی متوقف شد .و بازدارندگی از رشد همانطور که به

غذایی سنجيده شد .سپس برای تهيه غلظت های مختلف از هر

نوع پاتوژن بستگی دارد ،با نوع و غلظت عسل نيز در ارتباط

نمونه از محيط ) RPMI 1640(Sigma, Germanyاستفاده

است .در غلظت کمتر از  2درصد تقریباً هيچ گونه بازدارندگی

شد .از تمامی نمونه ها درصدهای حجمی 52 ،28،48،38،08با

مشاهده نشد .در این مطالعه قارچهای مقاوم به فلوکونازول نيز

کمک آب مقطر تهيه شد 5 .ميلی ليتر از هر محلول و  5ميلی

برای ارزیابی حساسيت آنها نسبت به عسل بررسی شدند و

ليتر از عسل رقيق نشده به لوله ها افزوده شد

مشاهده شد که در شرایط آزمایشگاهی این نمونه های عسل در

کشت قارچ کاندیدا آلبيكنس

غلظت های باال( )%08دارای فعاليت ضد قارچی می باشند.

()2

 Estevinhoو همكاران اثر ضد قارچی عسل الوندر پرتغال
روی

albicans

،Candida

krusei

Candida

و

 Cryptococcus neoformansدر محيط آزمایشگاهی را
بررسی کردند و نتایج نشان داد که رشد تمامی قارچها در
حضور عسل کاهش یافته است.

()55

 Suganthiو همكاران

()58

برای کشت قارچ کاندیدا آلبيكنس از محيط کشت سابورود
دکستروز آگار

) (SDAاستفاده شد .محيط کشت مورد

استفاده در این مطالعه پودر SDA
Germany,

64271

(Merck,

)بود .برای تهيه  5ميلی ليتر از این محيط

کشت  32گرم از این محيط کشت در  5ليتر آب مقطر حل شد
و با استفاده از هيتر دارای سيستم مگنت (Heldolph, MR,

در مطالعه بر روی دو نوع عسل طبيعی و دو نوع عسل تجاری

)3001 k, Germanyحرارت داده شد تا به جوش کامل

هيچگونه اثر مهاری بر عليه کاندیدا آلبيكانس در هيچ یک از

رسيده و زالل گردید .سپس با استفاده از اتوکالو در دمای 525

همچنين .در برخی

درجه سانتيگراد و فشار  52پوند بر اینچ مربع به مدت  52ثانيه

اثر ضد قارچی عسل تایيد نشده

استریل شد .سپس از اتوکالو خارج شد و زیر دستگاه المينار

است( .)5،55،52علی رغم مطالعات آزمایشگاهی متعدد که فعاليت

ایرفلو ( )(LAFهود چادری )=Luminar Air Flowدر پليت

آنتی باکتریال عسل را بررسی کرده اند مطالعات اندك و

های شيشه ای صاف استریل و در حجم های مساوی تقسيم

متناقضی جهت بررسی فعاليت عسل بر قارچ کاندیدا آلبيكنس

گشت  22ميلی ليتر پليت های حاوی محيط کشت مدتی به

انجام گرفته است .لذا در این تحقيق اثر ضد قارچی عسل را بر

صورت درباز زیر دستگاه  LAFباقی ماند تا کامال خشک

انواع عسل مورد آزمایش پيدا نكردند.
مطالعات دیگر نيز

()52
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584
گردید .پليت ها در یک سطح کامال صاف قرار داده شدند به

( serial dilutionرقيق سازی یک دوم) تهيه شد و درون هر

گونه ای که پس از ریختن آگار مایع داخل پليت ،عمق

چاهک مقدار  588ميكروليتر از هر غلظت ریخته شد .سپس

یكنواخت برای پليت ها حاصل شد

(.)54

بررسی اثر سه نوع عسل بر مهار رشد قارچ کاندیدا آلبيكنس در شرایط آزمایشگاهی

پليت ها به مدت  40ساعت در انكوباتور و در دمای  24درجه

برای تهيه سوسپانسيون ميكروبی از کشت های  40ساعته

سانتيگراد قرار داده شد .روش چاهک-پليت  2بار جهت تعيين

کاندیدا آلبيكنس استفاده شد.

و ميانگين قطر هاله عدم رشد در غلظت های مختلف تكرار
()53

پس از رشد  40ساعته این ميكروارگانيسم ،از محيط کشت

شد

جامد به کمک سوآپ نمونه برداشته و در یک لوله آزمایش

جهت ایجاد چاهک در محيط کشت سيلندرهای استریل

استریل حاوی نرمال سالين استریل کامال مخلوط گشت.

توسط پنس استریل مخصوص گرفته شد و در جاهای تعبيه

کدورت این سوسپانسيون ميكروبی با کمک اسپكتروفوتومتر با

شده بر سطح محيط کشت با دقت و به صورت کامال عمودی

طول موج  322نانومتر به گونه ای تنظيم شد تا برابر با 8/2

در آگار فرو برده شد و سپس با کمک یک لوپ استریل یا

مک فارلند باشد تا شمارش کاندیدا به حد استاندارد برسد (مک

کاردك مخصوص باقی مانده آگار از چاهک ها کامال خالی شد.

فارلند یک سوسپانسيون شيميایی است که ميزان کدورت

عسل های تهيه شده در غلظت های مختلف توسط سمپلر

حاصل از آن قابل مقایسه با سوسپانسيون ميكروبی است.

()52

حجم  588ميكروليتر به چاهک مربوط به خود اضافه شدند.

دستگاه مورد استفاده برای اندازه گيری نور عبور کرده

بعد از مدت زمان الزم برای دیفوزیون عصاره در آگار و تبخير

) ،(Transmitanceدستگاه اسپكتروفتومتر UV (Milton

حالل ،سطح پليت ها توسط کاغذ صافی پوشانده شد (برای

)Roy company, USA, LR 45227بود ،به منظور تعيين

جلوگيری از چكه کردن و خراب شدن هاله ها در حين
(.)54

غلظت سوسپانسيون قارچی ابتدا دستگاه با سرم فيزیولوژی

گرمخانه گذاری)

استریل برای کاندیدا آلبيكنس در ترانسميتنس  588تنظيم و

نمونه های اماده شده برای گرمخانه گذاری با دقت در سينی

سپس ترانسميتنس سوسپانسيون خوانده شد.

های مخصوص حمل شد و به گرمخانه منتقل شد قارچ مورد

در صورتی که ميزان ” “Tسوسپانسيون اوليه کمتر یا بيشتر از

آزمایش در انكوباتور  24درجه سانتيگراد (Fan Azma

 58درصد بود ،به ترتيب مقداری کلونی و یا سرم فيزیولوژی به

)Gostar, Iranدر مدت زمان مناسب که برای قارچ کاندیدا

سوسپانسيون اوليه اضافه و ميزان ترانسميتنس مجددا خوانده

آلبيكنس  40ساعت می باشد ،قرار گرفت .پليت ها از گرمخانه

ميشد و این مراحل تا دست یافتن به غلظت مورد نظر ادامه

خارج و قطر هاله های عدم رشد با خط کش ميلی متری دقيقا

یافت.

()53

اندازه گيری و نتایج اندازه گيری در جدول های مخصوص
()54

به عنوان کنترل مثبت از سوسپانسيون نيستاتين محصول

یادداشت شد.

شرکت داروسازی عماد درمان پارس استفاده شد .

یافته های به دست آمده (قطر هاله عدم رشد) پس از سه بار

بررسی اثرات ضدقارچی:

کشت با استفاده از نرم افزار  SPSS 24و روش آماری

بررسی اوليه اثر ضدقارچی عسل ،با استفاده از تكنيک چاهک-

 One-way ANOVAمورد بررسی قرار گرفتند .همچنين

پليت )(Cup-Plateانجام شد .به این ترتيب که بر روی محيط

برای مقایسه دو به دو از تست  Tukeyاستفاده شد.

SDAسوسپانسيون ميكروبی ميكروارگانيسم مورد بررسی با

( )P>8/82معنی دار در نظر گرفته شد.

کدورت معادل نيم مک فارلند کشت داده شده و سپس بر روی
سطح آگار چاهک هایی به قطر  0ميليمتر ایجاد شد .از عسل
های تهيه شده با کمک حالل آب غلظت های مختلف به روش
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سپس با تست  TUKEYگروه ها دو به دو مقایسه شدند در

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

مقایسه عسل سلمانشهر ( گروه اول)

با عسل خوی (گروه دوم)

همگی در بازه استاندارد قرار داشتند .همچنين نسبت فروکتوز

 P=8/55که به دست آمد این اختالف از لحاظ آماری معنادارنبود ،

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

در مقایسه عسل سلمانشهر ( گروه اول) و عسل مهرام(گروه سوم)

بر اساس نتایح آزمون  ANOVAدر مهار کاندیدا آلبيكانس

با P=8/82اختالف معناداری به دست آمد و عسل سلمانشهر به طور

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

معناداری باعث مهار کاندیدا شد.در مقایسه عسل خوی(گروه دوم )

دکتر سيمين لسان و همكاران

وعسل مهرام(گروه سوم ) با P=8/24اختالف معناداری دیده نشد.
(جدول .)2
جدول  -0ميزان قطر هاله عدم رشد کانديدا آلبيکانس به تفکيك غلظت های مختلف عسل بر حسب ميلي متر
طبيعی

نوع عسل
درصد حجمی

تجاری

سلمانشهر

خوی

شرکت مهرام

28

8

8

8

48

8

8

8

38

8

8

8

08

5

8

8

52

52/4±2/80

58/2±8/24

0/2±5/52

جدول  -0نتايج مقايسه دو به دو گروه ها با آزمون TUKEY

نوع عسل()I
عسل
سلمانشهر

عسل
خوی

عسل
مهرام

ميانگين اختالف(I-

ميزان انحراف /خطای

()J

معيار

معنادار بودن

فاصله با اطمينان %52
نوار پایين

نوار باال

2

2/22222

5/52448

8/500

-5/2853

2/0432

2

4/22222

5/52448

8/822

8/4584

4/0432

5

-2/22222

5/52448

8/500

-2/0432

5/2853

2

2/88888

5/52448

8/235

-5/2425

2/2425

5

-4/22222

5/52448

8/822

-4/0432

-8/4584

2

-2/88888

5/52448

8/235

-2/2425

5/2425
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) AN(3نيز فعاليت ضد قارچی را در نمونه های مقاوم به

بحث:
در مطالعه حاضر تأثير سه نوع عسل بر قارچ کاندیدا آلبيكنس

فلوکونازول در غلظت باالی  %08گزارش کرد .در مطاالعه

در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت .تمام انواع

) Lusby PE(21اثر مهار رشد بر روی کاندیدا در غلظت

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

های باالتر دیده شده است .در مطالعه حاضر عسل سلمانشهر

فقط عسل شهر سلمانشهر در غلظت  %08نيز مانع رشد کاندیدا

در غلظت  08درصد باعث مهار رشد کاندیدا شد.

آلبيكنس شد .همچنين عسل طبيعی سلمانشهر نسبت به عسل

بر خالف مطالعه انجام شده ،در تحقيقاتی که بر اساس غلظت
های مختلف عسل توسط و  Lusby PEو همكاران

تجاری مهرام در مهارکنندگی کاندیدا موثرتر بود.
عسل دارای فعاليت آنتی باکتریال در برابرباکتریهای پوسيدگی
زا در مطالعات انسانی و آزمایشگاهی است وفعاليت آنتی

()25

و

) Omafuvbe BO(28انجام شد رشد کاندیدا آلبيكنس
توسط عسل مهار نشده است .هم چنين در مطالعه Suganthi
()52

باکتریال عسل بر روی استرپتوکوك موتانس درغلظت باالی

و همكاران

 28درصد و بر روی الکتو باسيل در غلظت  588درصد مشاهده

تجاری هيچ یک اثر مهاری بر قارچ کاندیدا آلبيكانس نشان

شده است.

()50

بر روی دو نوع عسل طبيعی و دو نوع عسل

ندادند.

در مطالعات مختلف اثرات ضد باکتری عسل به علل زیر بيان

فعاليت ضد قارچی انواع عسل به علت تنوع در گياهان مناطق

شده است:

مختلف متفاوت است .اغلب گياهان شامل پلی فنول ها و

 -5اثر اسموتيک 02 :درصد عسل شامل غلظت باالی
کربوهيدرات است ولی حجم آب کمی در آن وجود

فالوونوئيدها هستند

()28

 ،تفاوت در انواع گياهان و عسل های

مناطق مختلف باعث تفاوت در مقادیر فنوليک اسيد،
()5

دارد .این حالت به وسيله دهيدراتاسيون سلولی رشد

فالوونوئيدها و سایر بيومولكول ها در انواع عسل می شود .این

باکتری را مهار می کند .قارچ ها در برابر فشار

شرایط ميتواند قدرت مهاری متفاوت عسل های مورد استفاده

اسموتيک باال از باکتری ها مقاوم ترند.

()55

در این مطالعه شامل عسل سلمانشهر ،خوی و مهرام را توضيح

 -2اسيدیتی pH :عسل به علت اسيدهای ارگانيک به

دهد.

خصوص گلوتاميک اسيد ،اسيد پيروویک ،اسيد

فنوليک اسيد موجود در عسل بر روی نفوذپذیری غشای

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

سيتوپالسميک سلول ها اثر گذاشته و سبب اختالل در اجزای

حداقل pHبرای رشد باکتری ها  4/2-4/4می باشد.

سلولی مانند اسيد نوکلئيک ،پروتئين ها و یون ها مانند فسفات

 -2پراکسيد هيدروژن( )H2O2که در عسل رقيق شده
در نتيجه اکسيداسيون گلوکز ایجاد می شود.

()22-4،28

 -4تحریک سيستم ایمنی( )cytogenesisکه به وسيله

و پتاسيم می شود و مرگ کامل سلولی را در پی دارد

()0،22

عسل مربوط به گياهان در نواحی جغرافيایی متفاوت ،توانایی
متفاوتی در مهار رشد قارچ ها دارند.

()2

و این موارد می تواند

توليد سلول های  T ،Bو فعاليت نوتروفيل ها ایجاد

توجيه کننده تفاوت در غلظت انواع عسل در مهار رشد قارچ

میشود.

کاندیدا آلبيكنس در تحقيق حاضر با سایر مطالعات باشد.

مطالعه حاضر با مطالعات زیادی همسو بوده و در همه مطالعات
فوق عسل باعث مهار رشد کاندیدا آلبيكنس شده بود.

() 55-24،5-22

ولی در اکثر مقاالت فوق رشد کاندیدا در غلظت  28-28درصد
مهار شده است .در مطالعه بنائيان بروجنی-

()58

مهار رشد

کاندیدا در غلظت  %08عسل دیده شده است و همچنين Koc

()23

Ahmad Kafeel

فعاليت ضد قارچی قابل توجه عسل را در

برابر تعدادی قارچ که کاندیدا آلبيكنس را شامل نمی شوند
نشان داد .هم چنين در مطالعه  Anyanwuو همكاران

()5

کاندیدا آلبيكنس نسبت به سایر قارچ ها حساسيت کمتری را
نسبت به اثر مهارکنندگی عسل نشان داد .در تحقيق انجام شده
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دکتر سيمين لسان و همكاران

بر روی الرو زنبور عسل فعاليت مهاری کمی در برابر کاندیدا
)25(

.مشاهده شده است

عسل یک ماده استریل و آنتی ميكروبيال طبيعی است که
اختصاصاً برای درمان عفونت های مقاوم به داروهای روتين
توصيه می شود و هيچ گونه اثر سوء در رابطه با کاربرد موضعی
)4(.

عسل تا کنون در مقاالت ذکر نشده است

 فعاليت مهاری رشد توسط عسل بر روی سایر قارچ:پيشنهادات
ها مورد بررسی قرار گيرد و از انواع دیگر عسل بومی مناطق
 آنتی باکتریال و آنتی،ایران جهت بررسی اثرات آنتی ویرال
.فونگال استفاده شود
همچنين مطالعات جهت بررسی ترکيب عسل با سایر مواد
مانند ماست و نشاسته برای به دست آوردن نتایج مهار رشد
ميكروارگانيسم های بيماری زا در غلظت های پایين تر انجام
.شود
:پيشنهادات
فعاليت مهاری رشد توسط عسل بر روی سایر قارچ ها مورد
بررسی قرار گيرد و از انواع دیگر عسل بومی مناطق ایران جهت
 آنتی باکتریال و آنتی فونگال استفاده،بررسی اثرات آنتی ویرال
.شود
همچنين مطالعات جهت بررسی ترکيب عسل با سایر مواد
مانند ماست و نشاسته برای به دست آوردن نتایج مهار رشد
ميكروارگانيسم های بيماری زا در غلظت های پایين تر انجام
.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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