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Abstract  
Background: Candidiasis is the most common oral fungal infection and today due to side effects of 
anti-fungal medications, research has directed to find an alternative herbal remedy. 
Objective: This study aimed to determine the antifungal effect of the essential oils of Prangos 
frulacea, Ziziphora tenuior, Ferula gummosa and Dracocephalum moldavica against Candida 
albicans. 
Methods: This experimental in vitro study has been performed in dental school of Zanjan in 2014-
15. After preparing the essential oils of Prangos frulacea, Ziziphora tenuior, Ferula gummosa, and 
Dracocephalum moldavica, antimicrobial susceptibility of isolated Candida albicans  was evaluated 
by antibiogram test and then MIC (minimum inhibitory concentration) and MBC (minimum 
bactericidal concentration) values were obtained. 
Findings: All studied essential oils showed higher diameters and there were Prangos ferulacea, 
Ziziphora tenuior and Dracocephalum moldavica in an ascending order, except Ferula gummosa 
that had similar diameter of zone of inhibition to chlorhexidine (28mm). Minimum inhibitory 
concentration of all the studied essential oils were less than chlorhexidine (1.56µg/ml) and the least 
amount belonged to Ziziphora tenuior (0.26µg/ml). Also, the minimum bactericidal concentration 
of all the essential oils were less than chlorhexidine (1.56µg/ml), except Ferula gummos 
(4.56µg/ml).  
Conclusion: The results of this study on Candida albicans species showed that inhibitory and 
bactericidal effects of all the studied essential oils were stronger than standard drug chlorhexidine 
except Ferula gummosa, and Ziziphora tenuior has more antifungal effects than other plant 
essential oils. 
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چکیده 

 گیاهی داروي یافتن سمت به هاتحقیق امروزهقارچ، ضد داروهاي جانبی عوارض علتبه و است دهان قارچی عفونت ترینشایع کاندیدیازیس زمینه:
 است. یافته جهت جایگزین

 کوهی بر کاندیدا آلبیکانس انجام شد. گیاهان بومی بادرشبو، باریجه، جاشیر و پونه عطرمایهقارچی اثر ضداین مطالعه به منظور تعیین  هدف:
 پس. شدوم پزشکی زنجان انجام علپزشکی دانشگاه در دانشکده دندان 94تا  1393در سال تحصیلی تنی بروناین مطالعه تجربی  :هامواد و روش

وسـیله  نس بـه اهاي قارچ کاندیدا آلبیکـ  جدایه میکروبیضدو باریجه الگوي حساسیت پونه کوهی) کاکوتی (، شبورباد جاشیر، گیاهان عطرمایهتهیه  از
 .دست آمدو مقادیر حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی به ارزیابی بیوگرام آزمایش آنتی

هـاي بررسـی شـده    عطرمایه، در مورد تمام با کلرهگزیدین مشابه بودکه ) مترمیلی 28باریجه (عطرمایه جز در مورد عدم رشد بههاله قطر  :هایافته
ـ هاي جاشیر، پونه کوهی و بادرشبو قرار داشتند. حداقل غلظترتیب صعودي عطرمایهتر بود و بهکلرهگزیدین بیشنسبت به  ه ت مهارکنندگی مربوط ب

ل غلظت مهارکننـدگی مربـوط بـه    ترین میزان حداقتر بوده و کم) کملیترمیکروگرم بر میلی 56/1هاي مورد مطالعه از کلرهگزیدین (تمامی عطرمایه
ها عطرمایهم حداقل غلظت کشندگی تما ،)لیترمیکروگرم بر میلی 56/4( باریجهجز همچنین به ) بود.لیتربر میلیمیکروگرم  26/0پونه کوهی ( عطرمایه

 .تر بودکم )،لیترمیکروگرم بر میلی 56/1هگزیدین (از مقادیر مربوط به کلر
 جـز باریجـه  بههاي مورد بررسی رات مهارکنندگی و کشندگی عطرمایهاث قارچ کاندیدا آلبیکانس نشان داد نتایج مطالعه حاضر بر روي :گیرينتیجه

 هاي گیاهی داشت.تري نسبت به سایر عطرمایهقارچی بیشاثرات ضدو پونه کوهی  بوده ترنسبت به داروي استاندارد کلرهگزیدین قوي
 

 اثرات ضدقارچی، کاندیدا آلبیکانسپونه کوهی، ، باریجهبادرشبو، جاشیر، ها: کلیدواژه
 
 

 

:مقدمه 
و اسـت  عفونت قارچی دهان ترین یعکاندیدیازیس شا     

 کاندیـدا  طلبچ فرصتهاي کاندیدا، قاراز میان انواع گونه
شـود و   صورت فلور طبیعی در دهان یافت میبهآلبیکانس 
از آنجـا   )1-4(تـري دارد. دهان اهمیت بـیش  هايدر بیماري

پزشـکی از  میکروبی مـورد اسـتفاده در دنـدان   که مواد ضد
 ماننـد ایجـاد   شویه کلرهگزیدین اثرات جـانبی دهانه جمل

ها در طول زمان ارگانیسمدارند و میکرو هارنگیزه بر دندان
کنند، با توجـه  پیدا میمیکروبی مقاومت نسبت به مواد ضد

تـر و هزینـه انـدك،    به دسترسی مناسـب و عـوارض کـم   
        هاي محققین بـه سـوي یـافتن داروهـاي     امروزه پژوهش

 )5-7(سوق یافته است. گیاهان دارویی از مشتق میکروبیضد

میکروبی ضدبر روي اثرات  هاي انجام شدهتعداد مطالعه   
دهـان  هاي حفـره  گیاهی بر روي میکروارگانیسمداروهاي 

، Ferula gummosa)( باریجـه  گیاهـان  )8و7(است،اندك 
 رــــ جاشی ،)Dracocephalum moldavica( وـبادرشب

(Prangos ferulacea) کاکوتی و )tenuior Ziziphora،( 
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پـیش در طـب   ها سالاز  میکروبی بوده وت ضداداراي اثر
 )9-12(ند.شدسنتی به این منظور استفاده می

 عطرمایـه  قارچیاثر ضـد مطالعه حاضر با هدف تعیین      
کـوهی بـر    گیاهان بومی بادرشبو، باریجه، جاشـیر و پونـه  

 کاندیدا آلبیکانس انجام شد.
 
هامواد و روش: 

 1393 در سال تحصـیلی  تنیبرون این مطالعه تجربی     
 نمونـه نجام شـد.  اپزشکی زنجان نشکده دنداندا در 94تا 

ــی  ــورد بررسـ ــامل مـ ــارچ شـ ــانس  قـ ــدا آلبیکـ            کاندیـ
5027(ATCC 10231) منطقـه  از  گیاهان مصـرفی د و بو

پس از  و آوريگاه اصلی در زنجان شناسایی و جمعرویش
 سـایه خشـک شـدند.    در ،سند گیـاهی خشـک   تهیه نمونه

تقطیـر بـا آب   با روش  ر وگیري با دستگاه کلونجعطرمایه
دستگاه گاز کروماتوگرافی متصل به با  عطرمایهگرفت. انجام 

دسـتگاه گـاز    بـا اسـتفاده از   و شناساگر طیف سـنج جرمـی   
 بــا ســتون) Agilent HP-7890Aنــوع (کرومــاتوگراف 

HP-5MS متر میلی 32/0 قطر ،متر 30 طول مشخصات با
دسـتگاه  کـه بـه    متـر میکرو 25/0و ضخامت الیه داخلی 

) متصـل  Agilent HP-5975C(مـدل   طیف سنج جرمی
 تجزیه گردید.  شده بود،

با استفاده از برنامه دمایی متغیـر بـدین    عطرمایه اجزاي   
گراد سانتیدرجه  60سازي شدند: دماي ابتداییصورت جدا

 200 درجه بر دقیقه تا 3دقیقه، افزایش دما با سرعت  3تا 
و سپس افـزایش دمـا   دقیقه  47به مدت گراد درجه سانتی

بـه   گرادسانتیدرجه  250گراد تادرجه سانتی 10 با سرعت
 تزریـق و  شایان ذکـر اسـت دمـاي محـل    . دقیقه 5مدت 

 و گـاز گـراد  سـانتی  درجـه  290 و 240 ترتیببه شناساگر
لیتر در دقیقـه  میلی 1 با سرعت )هلیوم( مورد استفادهحامل 

 بود.لکترون ولت ا  70و انرژي یونیزاسیون برابر با 
 هاي قارچ کاندیدا جدایهمیکروبی ضدالگوي حساسیت      

 دیسـک) انتشـار  بیـوگرام (  آلبیکانس توسط آزمایش آنتـی 
لیتـر   میلی5/0بدین منظور، ابتدا با اضافه کردن  تعیین شد.

 اسـید  لیترمیلی 5/99به درصد 175/1باریوم  کلریدمحلول 

(این فارلند تهیه شد  محلول نیم مک  ،درصد 1سولفوریک 
 داري اسـت). محلول در تاریکی تا شـش مـاه قابـل نگـه    

همچنــین بــراي تهیــه سوسپانســیون قــارچی مقــداري از 
 موجـود در محـیط ائـوزین متـیلن بلـو آگـار       ايهـ کلونی

(EMB) ط تــریپتیکیس ـاوي محیـــاي حـــهــرا در لولــه
 15هـا بـه مـدت    تلقیح کرده و لولـه  (TSB) سوي براث
رفت تـا بـه کـدورت مـورد نظـر      گنکوباتور قرار دقیقه در ا

 ولـمحل دورتـک اـب آن دورتـک مقایسه با سپسبرسند. 
 معادل یــمیکروب ونـسوسپانسی فارلند، مک نیم استاندارد

 نـــای OD اـی وريــن ذبـ(ج دـشتهیه  فارلند مک نیم
تـا   8/0حدود  دنانومتر بای 625موج  طولدر  سوسپانسیون

 باشد).  1/0
اي از  در مرحله بعد به کمک سواپ پنبـه کشـت سـفره      

حـیط مـولر هینتـون آگـار     سوسپانسیون قارچی بر روي م
، اي دقیقـه از کشـت سـفره    15از گذشـت  پس انجام شد. 

میکروبی بر روي محیط کشـت قـرار داده   هاي ضددیسک
 در هـا  پلیـت  هـا،  دقیقه بعد از قرار دادن دیسک 15شدند، 
 24تـا   18گـراد بـه مـدت    ه سـانتی درجـ  37تا  35دماي 

کش خط ساعت انکوبه و پس از آن قطر هاله عدم رشد با
 نسبت به کنترل مقایسه شد. گیري و اندازه
    میــــــزان حــــــداقل غلظــــــت بازدارنــــــدگی     

)MIC,Minimum Inhibitory Concentration (و 
ــ ــندگی  داقلحـــــــــ ــت کشـــــــــ                                         غلظـــــــــ

) (MBC, Minimum Bactericidal Concentration 
هاي تهیـه  صارهعبرابري از  2هاي آزمایش رقت از طریق

ت ـجهـ  .گردیـد ن تعیـی  )macro broth dilution( شده
تـایی  ه صورت سهبها بررسی نتایج در موارد الزم آزمایش
تعیـین حـداقل   جهـت   انجام و نتایج میانگین گزارش شد.

روش ماکروتیتر به صورت زیر از  مهارکنندگی رشدت غلظ
براي حل درصد  5اکسید  دي متیل سولفواستفاده شد: از 

میکرولیتـر   100خانه از هر ردیف  7به  کردن استفاده شد.
یک گیاه  و هر ردیف به عطرمایه محیط کشت تازه اضافه

ـــف  داده اختصــاص  ــر ردی ــه از ه ــین خان شــد. درون اول
 1:200ـت نهایـی مخلـوط مـواد ذیـل افزوده شد تـا غلظ
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 دست آید:بهحجمی/حجمی 

ـ  1( میکرولیتـر صد       10+ میکروبـی  عصـاره ر میکرولیت
محـیط   میکرولیتـر  89+  متیـل سولفواکسـید   دي لیترمیکرو
بـاال    بار 10 از خانه اول برداشته به خانه دوم زده و )کشت

(داراي سـلول   5همین ترتیب مابقی خانـه  شد و به و پایین
دور  )عنـوان اسـتاندارد طالیـی   گزیدین بـه قارچی و کلره

و شـاهد مثبـت (داراي سـلول قـارچی      6 ریخته شد. خانه
و  نفی (بـدون عطرمایـه  شاهد م 7) و خانه بدون عطرمایه

راحـل اسـتریلیتی) در نظـر    سلول قارچی بـراي کنتـرل م  
پانسیون قـارچی  سوس صد میکرولیتر ،6 . به خانهگرفته شد
زوده ـمحیط کشت استریل افـ صد میکرولیتر ، 7و به خانه 

   ارهـی عصـــاي نهایـــهــت غلظــتـن حالـــدر ایــ د.ـشــ
1:200، 1:400، 1:800، 1:1600، 1:3200، 1:6400، 1:1280 
 100 ،سپس بـه هـر ردیـف خانـه    حجمی تهیه و  /حجمی

 کروبی نیم مک فارلند میکرولیتر سوسپانسیون استاندارد می
مـدت  بهگراد یدرجه سانت 37دماي نهایت در افزوده و در 

 .انکوبه شد ساعت 24 تا 18
 
هایافته: 

نتـایج ایـن پـژوهش بـر روي گونـه قـارچی کاندیـدا             
جز در مـورد  بهآلبیکانس نشان داد که قطر هاله عدم رشد 

هگزیدین مشـابه  که با کلر )مترمیلی 28( باریجه عطرمایه
هـا نسـبت بـه کلرهگزیـدین     عطرمایه بود، در حضور تمام

ــیش ــب ــس از ت ــوده و پ ــهر ب ــه ب ــعودي باریج ــب ص   ترتی
ـ  جاشیر، پونه هايعطرمایه د. ـکوهی و بادرشبو قرار داشتن

ـ ـباین ـهمچنی ـ ـد ای انتشـار  را افـزود کـه مقـدار    ه ـن نکت
متـر  میلـی  12 متـر)، میلـی  40بادرشـبو (  دیسک عطرمایه

 تر از کلرهگزیدین بود.بیش
    

 ی رشـد کاندیـدانتایج آزمون حداقل غلظت مهارکنندگـ   
حداقل غلظت مهارکننـدگی   که حاکی از آن بودآلبیکانس 
مورد مطالعه از کلرهگزیدین  هايعطرمایه تمام مربوط به

باریجـه   و عطرمایـه  تـر ) کملیترمیکروگرم بر میلی 56/1(
) را به خـود  لیترمیکروگرم بر میلی 16/1ترین میزان (بیش

رین میزان مربـوط بـه   تکه کماختصاص داده بود. در حالی
 . بود )لیترمیکروگرم بر میلی 26/0پونه کوهی (عطرمایه 

گیـاهی   هـاي طرمایـه عمقادیر حداقل غلظت کشندگی    
 صـعودي مربـوط بـه پونـه کـوهی     ترتیب  به مطالعهمورد 

میکروگـرم   01/1( بادرشبو )،لیترمیکروگرم بر میلی 52/0(
) و لیتـر میلـی  میکروگـرم بـر   13/1( جاشـیر  )،لیترمیلیبر 

 )،لیترمیلی میکروگرم بر 65/4( جز باریجهبهباریجه بود که 
ا از مقادیر مربـوط  هطرمایهعکشندگی تمام  حداقل غلظت

 تر بـود کم ،)لیترمیکروگرم بر میلی 56/1هگزیدین (کلربه 
 .)1جدول شماره (

نشـان  نتایج آزمون هاله عدم رشد کاندیدا آلبیکـانس       
بادرشبو و پس از آن پونه کـوهی اثـرات    هد که عطرمایدا

باریجه نیـز اثـرات    تري داشته و عطرمایهضدقارچی بیش
ــا ضــد ــادل ب ــمقارچی مع ــدین و ک ــایر    کلرهگزی ــر از س ت

. همچنـین بـا توجـه بـه     هاي مورد بررسی داشتعطرمایه
و  MBCو MIC ايـهـ ده از آزمـون ـدسـت آمـ  نتایج بـه 
تـوان  طـور کلـی مـی   دیسک بـه  انتشار ا آزمونـبتطابـق 

ه قدرت مهارکنندگی و کشندگی عطرمایـه   نتیجه گرفت ک
و تـر  بـیش  هـا طرمایـه (کـاکوتی) از سـایر ع   پونه کـوهی 

در  .تـر بـود  ها ضعیفعطرمایهعطرمایه باریجه نیز از سایر 
ــماره   ــکل ش ــون  1ش ــایج آزم ــاي نت ــت  ه ــداقل غلظ ح

 وانتشـار دیسـک عطرمایـه پونـه کـوهی       مهارکنندگی و
 است.ن داده شده شانجاشیر 

 هاي گیاهی مورد بررسی و کلرهگزیدینیدا آلبیکانس با استفاده از عطرمایهروي کاندهاي انجام شده مقایسه نتایج آزمون -1جدول 
 
 
 
 
 

 میکروبی گونه آزمون (کاکوتی) پونه کوهی جاشیر باریجه بادرشبو کلرهگزیدین
 متر)(میلیقطر هاله عدم رشد  35 30 28 40 28

 دیدا آلبیکانسکان
56/1 01/1 16/1 28/0  26/0  

حداقل غلظت 
 MIC:مهارکنندگی

 لیتر)(میکروگرم بر میلی

56/1 01/1 65/4 13/1  52/0 
 حداقل غلظت کشندگی

:MBC 
 لیتر)(میکروگرم بر میلی
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 پونه کوهی و جاشیر طرمایهدیسک ع تشاران هاي حداقل غلظت مهارکنندگی ونتایج آزمون -1شکل 
  الف) پونه کوهی ب) جاشیر  :دیسکانتشار 

 ج) پونه کوهی د) جاشیر :حداقل غلظت مهارکنندگی
 

گیريبحث و نتیجه: 
گونه که اشاره شد، نتایج کلی مطالعه حاضر بـر  همان     

ــان داد    ــانس نش ــدا آلبیک ــارچی کاندی ــه ق ــه   روي گون ک
جـز باریجـه از نظـر قـدرت     بررسی بـه  هاي موردعطرمایه

ــتاندارد    ــه داروي اس ــبت ب ــندگی نس ــدگی و کش مهارکنن
نه کوهی نسـبت بـه سـایر    تر بوده و پوکلرهگزیدین قوي

 تـري دارد. هاي گیـاهی اثـرات ضـدقارچی بـیش    عطرمایه
اوزتــورك و هــاي انجــام شــده توســط تــر مطالعــهپــیش

 عصـاره  یه وکه عطرما نیز نشان داده بودند )14و13(ارسیسلی
کاکوتی  و (Ziziphora clinopodioides) کوهیکاکوتی 

قادرنــد از رشــد طیــف  )Ziziphora persicaپرســیکا (
 زايرگرم منفـی بیمـا   هاي گرم مثبت ووسیعی از باکتري

 .ممانعت کنند که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد
نشـان  نیـز   2005در سال  همکاران مطالعه صالحی و     
توانـد از رشـد   کاکوتی کـوهی مـی   و عطرمایه عصاره داد

کلـی  هاي گرم منفـی کلبسـیال نومونیـا و اشرشـیا    باکتري
این نتایج هم راستا با نتایج پـژوهش  که  )15(جلوگیري کند

توانـد  خانواده بودن گیاهان مـی با توجه به همو  حاضر بود
 میکروبی این گیاه را تصدیق کند.خواص ضد

ها نیز حاکی از خاصیت ضدمیکروبی، نتایج سایر تحقیق   
 اهـم گیـدان و ضداسپاسـاکسیضدقارچی، ضدالتهاب، آنتی

      حاضر مطابقت دارد. که با نتایج مطالعه )16(بادرشبو است
با مطالعه روي گیـاه   2008الباکی و همکاران در سال      
ایـن گیـاه بـر    شبو به این نتیجه رسیدند که عطرمایـه  بادر

     فعالیــت )17(ثر اســت.ي مــؤهــاي متعــددبــاکتري و قــارچ
زا عامل بیمـاري این گیاه روي هشت  میکروبی عصارهضد

 در )10(.از جمله کاندیدا آلبیکـانس نشـان داده شـده اسـت    
میکروبی روغن بادرشبو روي شش اي خاصیت ضدمطالعه

  دو خاصـیت  هـر   نشـان داد باکتري و چهار رگـه قـارچی   
داري طـور معنـی  بـه  قارچی  این گیاه و ضد  یمیکروبدض

در نتـایج   زهمکاران نیلی و  )17(تر از کلرامفنیکل بود.بیش
  foetidum Dracocephalum گیاه عطرمایه روي بر پژوهش

ایـن  اثرات ضـدمیکروبی  (گیاهی دیگر از خانواده نعنائیان) 
بـر بـاکتري اسـتافیلوکوك اورئـوس و قـارچ      گونه گیاهی 

راستا با نتایج که هم )10(را گزارش کردندکاندیدا آلبیکانس 
حقیقتـی و همکـاران    ،از سـوي دیگـر    .مطالعه حاضر بود

میکروبـی  گیاه بادرشبو هیچ اثر ضد نشان دادند که عصاره
که بـا نتـایج ایـن پـژوهش      )18(کاندیدا آلبیکانس نداردبر 

 دلیـل متفـاوت بـودن   توانـد بـه  مطابقت نداشت و این می
در نتیجه تغییر  محیط رویش گیاه و هوایی و شرایط آب و

 باشد.  هاي آنترکیب

 
  ج)

 الف)

 
 د)

 
 ب)
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 قـارچ و  ضـدکرم، ضـد  عنـوان  در طب سنتی بهشیر جا      

 ها نیزسایر مطالعه )20و19(شده است.میباکتري استفاده ضد
میوه گیاه جاشـیر   و عطرمایه عصارهباکتریایی خواص ضد

باسـیلوس   نظیـر هاي گرم مثبت و گرم منفی باکتريرا بر 
آئروژینــــوزا، اســــتافیلوکوك ســــودوموناسســــرئوس 
نشـان  اکلی، استافیلوکوکوس اورئوس اشرشی اپیدرمیدیس،

و اثـر آن  ر با نتیجه پژوهش حاضـ موافق  که )22و21(اندداده
 کننـده زاي دهـانی نیـز تأیید  هاي بیمـاري بر سایر باکتري

 نتایج پژوهش حاضر بود.

نـوع  چهـار   باکتریـایی  و همکـاران اثـرات ضـد   رضوي    
را  )هگزانـی  وآبـی   متـانولی،  اتانولی،( جاشیر گیاه عصاره

وگرم منفی نظیر سالمونال علیه چندین باکتري گرم مثبت 
ســتافیلوکوکوس اورئــوس، میکروکوکــوس ا ،انتریتیــدیس

ــیلوس   ــوس، باس ــرئوس لوتئ ــیلوس س ــوبتیلیس، باس  ،س
نشـان   وبررسـی   اشرشیاکلی پروتئوس،کلبسیال پنومونیـه 

داري خـواص  معنیطـور یـک بـه  هـا هر عصـاره این دادند 
 هاي این پـژوهش در که یافته )23(ضدباکتریایی قوي دارند

بـا مطالعـه   گیـاه جاشـیر   عصاره میکروبی ت ضدمورد اثرا
  خوانی داشت.حاضر هم

به این اران با مطالعه روي گیاه باریجه قاسمی و همک     
قـارچ  اي بـر  نتیجه رسیدند که این گیاه اثر قابل مالحظـه 

نیـز   در مطالعه عابدي و همکاران )9(.کاندیدا آلبیکانس دارد
هـاي  گیاه باریجـه بـر میکـروب   عطرمایه میکروبی اثر ضد

اینتریدیس و  آئروژینوزا، سالمونال سودوموناس ی،لاشرشیاک
فیاض و همکاران نیز  )24(گزارش شد.لیستریا مونوسیتوژنز 

هـاي  میکروبی گیاه باریجـه بـر بـاکتري   با بررسی اثر ضد
میکروبی آن را بر انتروکوك ثیر ضدتأ، امل اسهال عفونیع

 در رابطهضر چه در پژوهش حاگر )25(یید کردند.فکالیس تأ
حداقل غلظت کشـندگی   ،با گونه قارچی کاندیدا آلبیکانس

 تـر بـوده و  کلرهگزیـدین بـیش  گیـاه باریجـه از    عطرمایه
تریـن میـزان حداقـل غلظــت بیش اهـن گیـای هـعطرمای

هاي گیـاهی مـذکور دارا   مهارکنندگی را در میان عطرمایه
ر بررسـی  بود، اما باید خاطر نشان کرد که از سوي دیگر د

 نتایج، اندازه هاله عدم رشد باریجه معادل با کلرهگزیدیـن

حــداقل غلظــت مهارکننــدگی آن نیــز از    و همچنــین 
ز این هاي حاصل ایافتهگرچه  ،لذا .تر بودکلرهگزیدین کم

تـا   هـا بـا نتـایج سـایر مطالعـه    مطالعه در رابطه با باریجه 
گیـاه  رچ قایرت دارد، اما الزم است اثرات ضـد حدودي مغا

تـر مـورد بررسـی قـرار     بیشهاي بعدي باریجه در مطالعه
 گیرد.

ــه      ــی ب ــاران در پژوهش ــوري و همک ــرات ن ــه اث مقایس
یاهی آویشن شیرازي و گل انار با هاي گضدقارچی عصاره

نشـان  ها یج آننتا. پرداختند آلبیکانس کاندیدا نیستاتین بر
ا آلبیکــانس اثــرات روي کاندیــد هــاداد کــه ایــن عصــاره

ـ  .ضدقارچی دارند  هـاي هبا توجه به اثرات ضدقارچ عطرمای
پژوهش حاضر، لزوم انجام  کور و نتایج حاصل ازمذ گیاهی
ت ساخت داروهاي گیاهی ترکیبـی  هتر جبیش هايتحقیق
              تـــر پیشـــنهاد قارچ بـــا هزینـــه و عـــوارض کـــمضـــد

هاي ویژگی وخصوصیات  تمام تأیید صورت در )26(.گرددمی
تـوان  میهان بررسی شده در پژوهش حاضر، گیا عطرمایه
ر درمـان  د بدون ایجاد عارضـه خـاص  واد طبیعی ماز این 

برفــک و ســایر  دنــدانی،هــاي اســتوماتیت ناشــی از پروتز
دهـان اسـتفاده    کاندیدا آلبیکانس در ناشی ازهاي بیماري

 کرد.
 
اري:گزسپاس 
طرح تحقیقاتی مصوب کمیته تحقیقات  مقاله حاضر حاصل     

ــان    ــکی زنجـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــی   دانشـ ــد اخالقـ ــا کُـ بـ
Ir.zums.Rec.1393.3 که بدین وسـیله از کمیتـه    باشد می
دي و معنوي از مطالعه حاضر کـه در  مذکور به خاطر حمایت ما

     پزشـکی زنجـان انجـام گرفتـه اسـت، تشـکر       دانشکده دنـدان 
 شود.می
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