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Abstract 

Background and Objective: Oral candidiasis is often caused by Candida 

albicans, followed by C. dubliniensis, C. parapsilosis, and C. glabrata. The 

present study aimed to investigate the antifungal effects of Rosa damascena 

(R. damascena) essential oil, mixed mouthwash of R. damascena essential 

oil and grape vinegar, as well as nystatin against various standard Candida 

species. 

Materials and Methods: This descriptive study was performed on 5 

standard strains of various Candida species. The anti-Candida effects of R. 

damascena and mixed mouthwash against various Candida strains were 

assessed using well diffusion and broth macrodilution methods. Nystatin was 

utilized as a positive control drug. 

Results: The results of the well diffusion assay of  R. damascena essential 

oil and mixed mouthwash were 17 and 6 mm regarding C. albicans strains, 

respectively, and 15 mm and 0 regarding other Candida strains, respectively. 

With respect to the results obtained from broth macrodilution test, the 

minimum inhibitory concentration of R. damascena essential oil and mixed 

mouthwash were found to be 8 and 6 µg/ml, 124 and 12 µg/ml, 31 and 12 

µg/ml, as well as 62 and 25 µg/ml for C. albicans, C. dubliniensis, C. 

glabrata , and C. parapsilosis, respectively. Moreover, C. albicans was the 

most sensitive Candida species to R. damascena essential oil and the mixed 

mouthwash. 

Conclusion: The results showed that R. damascena essential oil and mixed 

mouthwash remarkably led to the inhibition of Candida species growth 

causing oral candidiasis.  
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شویه مرکب )حاوی سرکه انگور و سرخ و دهان بررسی اثر ضد قارچی اسانس گل

و  راتاکاندیدا گالب، کاندیدا دابلینینسیس، کاندیدا آلبیکنسسرخ( بر  اسانس گل

 کاندیدا پاراپسیلوزیس
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  چکیده

اندیدا ک کاندیدا دابلینینسیس، و سپس کاندیدا آلبیکنسکاندیدیازیس دهانی اغلب توسط  سابقه و هدف:
 یارچق اثرات ضد یبررسدر این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف  شود.ایجاد میکاندیدا گالبراتا و پاراپسیلوزیس 

 و نیستاتین سرخ( و اسانس گل( Grape Vinegar)سرکه انگور حاوی مرکب ) یهشودهانسرخ، اسانس گل 

 انجام شد. کاندیداهای مختلف استاندارد گونهبر 

شد.  انجام کاندیداهای مختلف مطالعه توصیفی حاضر در ارتباط با پنج سویه استاندارد گونه ها:مواد و روش

های با استفاده از روش کاندیداهای مختلف شویه مرکب بر سویهسرخ و دهانگل  کاندیداییاثرات ضد 

 ید.عنوان داروی کنترل مثبت استفاده گردگذاری و میکرودایلوشن براث سنجیده شد. از نیستاتین نیز بهچاهک

 کاندیدا آلبیکنس هایسویه شویه مرکب برایگذاری اسانس گل سرخ و دهاننتایج آزمایش چاهک ها:یافته

متر بود. در میلی 0و  15ترتیب شده بهآزمایش کاندیداییهای متر و برای سایر سویهمیلی 6و  11ترتیب به

شویه و دهان (Rose Damascena)سرخ اسانس گل  مهارکنندگی آزمایش میکرودایلوشن براث، حداقل غلظت

 12و  124لیتر، برای کاندیدا دابلینینسیس میکروگرم بر میلی 6و  8ترتیب به آلبیکنسکاندیدا مرکب برای 

 کاندیدا پاراپسیلوزیسلیتر و برای میکروگرم بر میلی 12و  31 کاندیدا گالبراتالیتر، برای میکروگرم بر میلی

 کاندیداییه ترین گونحساس آلبیکنس یداکانددست آمد. بر مبنای نتایج، لیتر بهمیکروگرم بر میلی 25و  62

 شویه مرکب بود.سرخ و دهان نسبت به اسانس گل

 ای موجب مهارمالحظهطور قابلبهمرکب  یهشوسرخ و دهان اسانس گل نتایج نشان دادند که گیری:نتیجه

 شوند.ایجادکننده کاندیدیازیس دهانی می کاندیداییهای رشد گونه

 

 سرکه انگور، کاندیدیازیس دهانی سرخ،اسانس گل  واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
زیست حفره دهان بخشی از فلور قارچی هم کاندیداهای گونه

های سنی مختلف، ها در گروهباشند که میزان حمل دهانی آنمی

 در کودکان کاندیدانی متفاوت است. بیشترین میزان حمل دها

درصد( و بیماران  48تا  3درصد(، کهنساالن ) 65تا  45سالم )

. میزان ]1[درصد( گزارش شده است  80مبتال به ایدز )بیشتر از 

ر شده در بیمارستان، بیشتدر بیماران بستریکاندیدا حمل دهانی 

درصد برای  1/54 حدوداز بیماران سرپایی بوده و میانگین آن 

ده بوکاندیدا آلبیکنس درصد برای  1/38 وکاندیدا های تمام گونه
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 انو همکار کارالدانی امیری 

تواند به دنبال تغییر در می کاندیداییاین جمعیت  .]2[است 

شرایط محیطی حفره دهانی تغییر کند. در پی آسیب به مخاط 

 پاسخ ایمنی دهان و تغییر کیفی و کمی در فلور میکروبی آن،

در دهان میزبان منجر به یک پاسخ التهابی  کاندیداذاتی به 

  .]3[شود دهانی می کاندیدیازیسنام  مخاطی دهان به

به  و کاندیدا آلبیکنسکاندیدیازیس دهانی اغلب توسط 

 کاندیدا، کاندیدا پاراپسیلوزیسوسیله  میزان کمتر به
زودو کاندیدا پ، کاندیدا کروزئی، کاندیدا گالبراتا، تروپیکالیس
کاندیدا  .]4[شود ایجاد می کاندیدا گیلرموندیو  تروپیکالیس

یک فلور همزیست است که در حفره دهان بیشتر افراد  آلبیکنس

اند توسالم وجود دارد. این گونه یک قارچ چندشکلی است که می

های مخمری کروی یا ط محیطی به شکل سلولبا توجه به شرای

ای ههای کاذب یا رشتهبیضی )بالستوکونیدی( و یا به شکل

منشعب، طویل و دارای دیواره عرضی )هایفی یا میسلیومی( وجود 

 زاییبودن قارچ در افزایش حدت و بیماریداشته باشد. چندشکلی
 و همچنین تشخیص و درمان نامناسب کاندیدیازیس کاندیدا

ه ترین گونشایعکاندیدا آلبیکنس دهانی اثرگذار است. هرچند 

باشد؛ اما عفونت جداشده از حفره دهان افراد بیمار می کاندیدایی

هان در د کاندیدا دابلینینسیسو کاندیدا آلبیکنس مختلط 

بیماران مبتال بسیار شایع است. در حال حاضر میزان شیوع 

 3بزرگسال سالم حدود  در دهان افراد کاندیدا دابلینینسیس

درصد و در بیماران مبتال به ایدز دچار کاندیدیازیس دهانی حدود 

  .]5[درصد گزارش شده است  32

به داروهای ضد قارچی  کاندیداهای افزایش مقاومت گونه

شیمیایی باعث شده است تا توجه خاصی به گیاهان دارویی 

 لیی، گیاه گدارو یاهانگ یاناز معنوان ترکیبات طبیعی شود. به

 (Rosaceae)آ روزاسه خانواده یهاگونه ینتراز مهم سرخ یکی

 شود ومیعطر و طعم آن شناخته  به دلیل اغلبکه  باشدمی

و اسانس  سرخ )گالب( گل عصاره شامل: نمحصوالت عمده آ

 از به استفاده همزمان "قانون"در کتاب  یناسابن .]6[باشد می

کرده است. از اثرات  یهتوص یویدرمان سل ر یگالب و عسل برا

ضد  ،یضد افسردگ ی،توان به اثرات ضد التهابیم سرخ گل یدمف

 ممحرک هض ی،کننده، ضد التهابیضد عفون ی،ضد قارچ ی،باکتر

ز اتوان می ینهمچن. اشاره نمودی و قاعدگ یهکننده کلیمتنظ و

رفع  یکردن آن براها و از غرغرهزخم یتشوسش یکرده آن برادم

سرکه انگور نیز ترکیب طبیعی دیگری  .]1[ درد گلو استفاده نمود

است که در نتیجه واکنش اکسیداسیون ناقص گیاه انگور حاصل 

و  ی، ضد التهابویروس ایدز ضد یکروبی،اثرات ضد مشده و دارای 

در  هادنداناز باشد. اختالط سرکه با بزاق دهان، یم یدانیاکسیآنت

 دان و کاهشر رفع جرم دنب میکروبی محافظت نموده و برابر فساد

از  یسرکه ناش یاثرات درمان. ]8[باشد می اثرگذارالتهاب لثه 

 ،یکگال یداس یک،است سیداترکیبات شیمیایی آن )شامل: 

  یداس یک،کافئ یداس یک،کلروژن یداس یکتاکچین،اپ ین،کاتچ

 یهاکه باعث پاسخ است یک(فرول یدو اس یککومار-یپ

ضد تومور، ضد انعقاد،  یکروبی،ضد م ی،درد ضد یدانی،اکسیآنت

. با توجه به مطالب ]1[ شودیضد فشار خون و کاهش کلسترول م

شده، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات ضد قارچی اسانس بیان

سرخ و سرکه انگور  شویه مرکب حاوی اسانس گلسرخ و دهان گل

دیدا کان، کاندیدا آلبیکنسدهانی نظیر  ندیداییکاهای بر گونه
 وده است.ب کاندیدا پاراپسیلوزیسو  گالبراتا کاندیدا، دابلینینسیس

 

 هامواد و روش

 های استاندارد کاندیداسویه
 اندیداکهای در مطالعه توصیفی حاضر پنج سویه استاندارد گونه

 یکنسآلب یداکاند(، ATCC 10231) یکنسآلب یداکاندشامل: 

(ATCC 14053 ،)کاندیدا دابلینینسیس (ATCC CD60 ،)

 کاندیدا پاراپسیلوزیس( و ATCC 90030) کاندیدا گالبراتا

(ATCC 22019.مورد بررسی قرار گرفتند ) 
 

 سرخ اسانس گل
)کاشان،  سرخ خشک گیاه گل یهاگرم از گلبرگ 100ابتدا 

رشده گیاه پود گردید. سپس، با استفاده از آسیاب برقی خرد ایران(

مدل دارونامه  ،گیری )کلونجربه داخل بالن ژوژه دستگاه اسانس

. دگردیلیتر آب مقطر به آن اضافه میلی 100و  ه شدبریتانیا( ریخت

بالن ژوژه درون هیتر  شد ومبرد برقرار  جریان آب سرددر ادامه، 

زه و اجا گردیددستگاه روشن سپس،  قرار گرفت.برقی دستگاه 

 از پسمدت دو ساعت انجام شود. به تا فرایند تقطیر داده شد 

دو ساعت، هیتر دستگاه خاموش شد و حجم اسانس  گذشت

و  گشته مشخص شده با کمک درجات روی بورت دستگاهجمع

سازی ذخیره منظورشایان ذکر است که به. گردیدیادداشت 

و وزن با درپوش آن  وزن گردیداسانس، یک شیشه رنگی کوچک 

 و گشت آوریاسانس در شیشه رنگی جمع شد. سپس،یادداشت 

 .]10[گرفت تا زمان استفاده داخل یخچال قرار 
 

 سرکه انگور
 شهر تهرانمعتبر  هاییعطاریکی از از  یعیطب سرکه انگور

 .شد یهته)فروشگاه عطارین، تهران، ایران( 
 

 شویه مرکب گیاهیدهانتهیه 
شویه مرکب از ترکیب هشت قسمت در این مطالعه دهان

درصد( و دو قسمت سرکه  80میکرولیتر،  24سرخ ) اسانس گل

سپس محلول درصد( تهیه گردید.  20انگور )شش میکرولیتر، 

شده با استفاده از دستگاه ورتکس همگن گردید و تا زمان آماده

 داری شد.انجام آزمایش در یخچال نگه
 

 قارچی آزمایشات حساسیت ضد
   (Punched-Whole Testی )گذارچاهک یشآزماالف. 

قارچی ترکیبات طبیعی و  در این مطالعه حساسیت ضد
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ا ب کاندیدای مختلف هادر ارتباط با سویهشیمیایی مورد نظر 

بتدا روی ا .]11[گذاری ارزیابی شد استفاده از روش چاهک

 ،دارماستاد)شرکت مرک، آگار  دکستروز سابورو حاویهای پلیت

یک چاهک به قطر حدود  متر،میلی 4 به ضخامت حدودآلمان( 

 هاز کشت تاز یسوسپانسیونسپس،  گردید.ایجاد  مترمیلی 6

 1×310فارلند )ککدورت معادل نیم م بادر آب مقطر  کاندیدا

ستفاده با اتهیه شد. پس از آن ( لیترواحد تشکیل کلنی بر میلی

طح ، سآغشته به سوسپانسیون قارچی ای استریلاز سوآپ پنبه

میکرولیتر از  30گردید. در ادامه، طور یکنواخت تلقیح هها بپلیت

 در شویه مرکبمیکرولیتر از محلول دهان 30سرخ و اسانس گل 

ر ساعت د 48 تا 24 به مدتها ها ریخته شد. پلیتداخل چاهک

 خانه قرار دادهگراد در داخل گرمسانتیدرجه  35ی معادل دمای

د رش مهار قطر هالهتشکیل  ،پس از گذشت زمان مورد نظر شدند.

رشد قارچ با  مهار هالهقطر گردید. ها بررسی در پیرامون چاهک

میکرولیتر  30از  براین،شد. عالوه گیریکش اندارهخطاستفاده از 

تفاده اسآزمایش  عنوان کنترل مثبتهب نیستاتین یدارویمحلول 

ن صورت محلول به میزاگردید. شایان ذکر است که نیستاتین به

درصد )شرکت  1/11لیتر و با خلوص واحد بر میلی 100000

تمامی  داروسازی جابربن حیان، تهران، ایران( تهیه شده بود.

 شدند. تکرار بار برای هر نمونه، سهآزمایشات 

 

  میکرودایلوشن براث یشآزماب. 
ن، به نیستاتی کاندیداهای آزمایش تعیین حساسیت گونه

شویه مرکب با استفاده از روش سرخ و دهاناسانس گل 

برای تهیه  منظوردینب .]12[انجام شد  میکرودایلوشن براث

های پلیتروی  کاندیداهای مختلف گونه سوسپانسیون مخمری،

)شرکت مرک، دارماستاد، آلمان( آگار  دکستروز سابورو حاوی

 گذاری گردیدند.خانهساعت گرم 48کشت داده شدند و به مدت 

 ابدر آب مقطر  کاندیدا از کشت تازه یسوسپانسیوندر ادامه، 

( ترلیواحد تشکیل کلنی بر میلی 1×310فارلند )کدورت نیم مک

سرخ  استوک گل محلولتهیه گردید. باید خاطرنشان ساخت که 

 یهته یعیطب صورتشویه بهدهانبا آب مقطر و محلول استوک 

 یهارقت ،انگور شویهمحلول دهانسرخ و  اسانس گل شدند. از

میکروگرم بر  8تا  015/0ی دو برابر در محدوده غلظت یالیسر

ای سریالی دو برابر هگردید. همچنین از رقت یهتهلیتر میلی

میکروگرم بر  248تا  016/0برای نیستاتین در محدوده غلظتی 

، نهای سریالی نیستاتیلیتر استفاده شد. برای تهیه رقتمیلی

از محلول نیستاتین تهیه لیتـر ر میلـیبمیکروگـرم  1280

 248براث بـه دکستروز سابورو استفاده از با گشت و رقت آن 

ا ب رقت این در نهایت،. رسانده شدلیتر میلـیر بمیکروگـرم 

ا ت شد؛لولـه رقیق  چندین در بـراث دکستروز محیط سـابورو

 248 تـا 016/0های پشـت سـر هـم از رقتزمانی که 

 ذکر این نکته ضرورت آمدند.دست ر میلی لیتر بهبمیکروگرم 

حالل و محیط کشت و فاقد ماده تلقیحی  حاوی لولهدارد که از 

ها به لوله عنوان کنترل آزمایش استفاده گردید.بهاسانس  و

خانه قرار گراد در گرمدرجه سانتی 35 ساعت در دمای 48مدت 

:Minimum  MICند. حداقل غلظت مهارکنندگی )داده شد

Concentration Inhibitory )ترین غلظت پایین :از بود عبارت

از انکوباسیون  پسمشاهده قارچی دارو که در آن هیچ رشد قابل

 حداقل غلظت کشندگی تعیین منظوربهه نشود. مشاهد

(Minimum Fungicidal Concentrations MFC: ،) از

 20ها رشد نکرده بود، که مخمر در آن MIC هایاز لوله یکهر

های صورت یکنواخت در سطح پلیتو به شد برداشته یترلیکروم

ساعت در  48از  پسدکستروز آگار کشت داده شد و  سابورو

گردید. باید توجه داشت گراد نگهداری درجه سانتی 35 دمای

ترین غلظت دارو بود که در آن هیچ رشد پایین،  MFCکه معیار

های مجدد از انکوباسیون کشت پسقارچی  مالحظهقابل

 . ه نشده باشدمشاهد

 

 هاتجزیه و تحلیل دادهروش 
های مختلف تحت مطالعه از نظر برای تعیین تفاوت بین گروه

و آزمون طرفه از آنالیز واریانس یک کاندیداهای مهار رشد گونه

استفاده گردید. مقدار  SPSS 22 افزارنرم مربع کای با کمک

(05/0P<نیز به ).عنوان سطح معناداری در نظر گرفته شد  
 

 هایافته

گذاری، پس از گذشت سرخ در آزمایش چاهکاسانس گل 

های ای را بر سویهمالحظهساعت اثرات ضد قارچی قابل 48

مهاری ایجادشده  نشان داد؛ میانگین قطر هاله کاندیدامختلف 

متر بود. بر مبنای نتایج، تأثیر مهاری اسانس میلی 8/15حدود 

 اندیداکهای بیشتر از سایر گونه آلبیکنس کاندیدابر سرخ  گل

شویه مرکب حاوی اسانس براین دهان(. عالوه1بوده است )جدول 

 یکنسکاندیدا آلبسرخ و سرکه انگور، تنها اثر مهارکنندگی بر گل 

رسد که متر( داشت. چنین به نظر میمیلی 6)قطر هاله مهاری 

در  فینسبتاً ضعی کاندیداییشویه مرکب دارای اثرات ضد دهان

 عنوانباشد. در این مطالعه نیستاتین بهمحیط جامد )آگار( می

های مختلف یک داروی استاندارد ضد قارچ موجب مهار رشد گونه

(. نتایج 1متر گردید )جدول میلی 8/24با میانگین قطر  کاندیدا

 طرفه نیز نشان دادند که تفاوت آماریآزمون آنالیز واریانس یک

شویه سرخ با دهانت ضد قارچی اسانس گل داری بین اثرامعنا

 ( وجود دارد.P<001/0( و نیستاتین )P<01/0مرکب )

براین، نتایج آزمایش میکرودایلوشن براث نشان دادند عالوه

میکروگرم  24/0داروی نیستاتین )با میانگین  MICکه میزان 

 2/12شویه مرکب )با میانگین لیتر( کمتر از دهانبر میلی

 6/46سرخ )با میانگین  لیتر( و اسانس گلمیکروگرم بر میلی

 اکاندیدهای مختلف لیتر( در برابر گونهمیکروگرم بر میلی
شویه مرکب در آزمایش مطالعه دهان (. در این2باشد )جدول می

 ای همیکرودایلوشن براث، اثرات ضد قارچی بیشتری بر سویه
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 انو همکار کارالدانی امیری 

های استاندارد شویه مرکب در ارتباط با گونهسرخ و دهان اسانس گل گذارییج آزمایش حساسیت ضد قارچی با استفاده از روش چاهکنتا :2 جدول

 متربر حسب میلی کاندیدا

آزمایش 

 گذاریچاهک

 یکنسآلب کاندیدا

(ATCC=10231) 

 یکنسآلب یداکاند

(ATCC=14053) 

 سینینسیدابلیدا کاند

(ATCC=CD60) 

 پاراپسیلوزیسیدا کاند

(ATCC=22019) 

 گالبراتایدا کاند

(ATCC=90030) 

 11a 11a 15a 15a 15a سرخ اسانس گل

 6b 6b 0b 0b 0b شویه مرکبدهان

 25a 25a 24a 25a 25a نیستاتین

داری بین اثرات های معناطرفه نشان داد که تفاوتباشند. آزمون آنالیز واریانس یکدهنده تفاوت آماری معنادار میحروف متفاوت در هر ستون نشان -

 ( وجود دارد.P<001/0شویه مرکب )( و نیستاتین با دهانP<01/0شویه مرکب )سرخ با دهانضد قارچی اسانس گل 

 

های شویه مرکب در ارتباط با گونهسرخ و دهان یج آزمایش حساسیت ضد قارچی با استفاده از روش میکرودایلوشن براث اسانس گلنتا :1جدول 

 لیتربر حسب میکروگرم بر میلی کاندیدااستاندارد 

 میکرودایلوشن براث
MIC MFC 

 نیستاتین شویه مرکبدهان گل سرخ نیستاتین شویه مرکبدهان سرخ گل

 8a 6b 0/15c 8a 12b 0/15c ( ATCC=10231)کاندیدا آلبیکنس 

 8a 6a 0/3b 8a 12b 0/3c (ATCC=14053) کاندیدا آلبیکنس

 124a 12b 0/15c 124a 25b 0/15c (ATCC=CD60)ینینسیس دابلیدا کاند

 62a 25a 0/3b 62a 50a 0/3b (ATCC=22019) پاراپسیلوزیسیدا کاند

 31a 12b 0/3c 31a 25b 0/3c (ATCC=90030) گالبراتایدا کاند

 24/0 8/24 6/46 24/0 2/12 6/46 میانگین کل

کاندیدا شویه مرکب بر مربوط به دهان کاندیدایی(. بیشترین اثر ضد P<05/0د )نباشدار میدهنده تفاوت آماری معناحروف متفاوت در هر ردیف نشان -
 بوده است. آلبیکنس

 

ه تنهایی داشت کسرخ بهنسبت به اسانس گل  کاندیدامختلف 

 کاندیدایی هایبیشتر از سایر گونه آلبیکنس کاندیدااین تأثیر بر 

رکه سرخ با سرسد که ترکیب اسانس گل بود. چنین به نظر می

افزایی اثر اسانس گل انگور در محیط مایع )براث( موجب هم

 MFCمیزان گردد. از سوی دیگر، سرخ بر مهار رشد قارچ می

 کاندیدا آلبیکنسشویه مرکب برای سرخ و دهان اسانس گل

 کاندیدالیتر، برای میکروگرم بر میلی 12و  8ترتیب معادل به
لیتر، برای میکروگرم بر میلی 25و  124برابر با  دابلینینسیس

لیتر و برای میکروگرم بر میلی 25و  31معادل  کاندیدا گالبراتا

میکروگرم بر  50و  62ترتیب برابر با به کاندیدا پاراپسیلوزیس

طرفه ید. نتایج آزمون آنالیز واریانس یکلیتر محاسبه گردمیلی

شویه نیز نشان دادند که بین اثرات ضد قارچی نیستاتین، دهان

کاندیدا در مورد سویه ( P<05/0)سرخ مرکب و اسانس گل 
(، بین اثرات ضد قارچی اسانس گل ATCC 10231) آلبیکنس

در ( P<05/0)شویه مرکب با نیستاتین سرخ با نیستاتین و دهان

بین اثرات  (،ATCC 14053) کاندیدا آلبیکنسرتباط با سویه ا

ا شویه مرکب بسرخ با نیستاتین و دهان ضد قارچی اسانس گل

 کاندیدا دابلینینسیس( در مورد سویه P<05/0)نیستاتین 

(ATCC CD60 ،) سرخ با بین اثرات ضد قارچی اسانس گل

( در ارتباط P<05/0)شویه مرکب با نیستاتین نیستاتین و دهان

بین اثرات ( و ATCC 22019) کاندیدا پاراپسیلوزیسبا سویه 

شویه مرکب سرخ، نیستاتین و دهان ضد قارچی اسانس گل

(05/0>P در مورد سویه )کاندیدا گالبراتا (ATCC 90030 )

 داری وجود دارد.های آماری معناتفاوت

 

 بحث

ثه های لبا توجه به منشأ عفونی پوسیدگی دندان و بیماری

 باشند، نیاز به تحقیقهای قرن حاضر میترین بیماریکه از شایع

های منظور یافتن ترکیبات طبیعی برای این بیماریو مطالعه به

در مطالعه حاضر سعی بر آن بود تا اثرات  .]13[باشد ضروری می

شویه مرکب حاوی اسانس سرخ و دهاند قارچی اسانس گل ض

ر موجود د کاندیدایهای مختلف سرخ و سرکه انگور بر گونه گل

دهان افراد مستعد، مورد ارزیابی قرار گیرد. در مطالعه حاضر، 

های ای بر سویهمالحظهسرخ اثر ضد قارچی قابلاسانس گل 

)میانگین قطر هاله  گذاریدر آزمایشات چاهک کاندیدامختلف 

 MIC)میانگین  متر( و میکرودایلوشن براثمیلی 8/15مهاری 

لیتر بود( داشت. نتایج این مطالعه میکروگرم بر میلی 6/46 برابر با

در این راستا  .]14[های مطالعات پیشین همسویی دارند با یافته

 ، اثرپور و همکاراننیحس شده توسطینی انجامالدر مطالعه ب

کاندیدیازیس دهانی مبتال به  یمارب 50سرخ بر  گل اسانس

های بر گونهگل سرخ مالحظه شد و تأثیر قابل یبررس عودکننده

نیز در مطالعه خود  و همکاران . توفیقی]15[اثبات گردید  کاندیدا

 سرخ از جمله گل ییدارو یاهچند گ یکروبیاثرات ضد مبه بررسی 

ر ب یاثر مهار ،سرخ گل یکه عصاره آبپرداختند و گزارش نمودند 
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 کاندیداهای دهانی سرخ و سرکه انگور بر سویهفعالیت ضد قارچی گل                                  

 

 

 

ای که توسط از سوی دیگر در مطالعه .دارد یکنسآلب یداکاند

 باسرخ  گل روغن یقارچ ضداثر  انجام شد، و همکاران شهایب

نتایج  .مقایسه گردید آنگلبرگ  ی آبی، هگزانی و اتانولیهاعصاره

 کنسیآلب یداکاندبر  یکم یرثأکه روغن گل سرخ ت نشان دادند

. ]11[متر(میلی 14تا  5/10شته است )قطر هاله مهاری بین دا

 های مطالعه حاضر این استعلت تفاوت نتایج این مطالعه با یافته

ده ان استفآروغن  یجااز اسانس گل سرخ به حاضردر مطالعه  که

، بررسی و همکاران ییه عطاعمطال براین درعالوه ت.شده اس

 و رخسی گل عصاره آب ی،گالب صنعتنوع  پنج ضد قارچی اتاثر

 یقارچ فاقد اثر ضد ی،صنعت یهاکه گالب نشان داد آن اسانس

 یعصاره آب MICمیزان  که یدرحال هستند؛ یکنسآلب یداکاندبر 

 بر گرممیکرو 4و  1برابر با  یبترتبه آن اسانسسرخ و  گل

 8 به میزان سرخ اثر اسانس گل حاضر مطالعهبود. در  لیتریلیم

 دایکانداستاندارد  سویههر دو  برای لیتریلیم بر گرممیکرو
 مشاهده گردید. یکنسآلب

باید خاطرنشان ساخت که در مطالعه حاضر، اسانس گل سرخ 

ش شویه مرکب در آزمایدهانتنهایی تأثیر بیشتری نسبت به به

)با قطر هاله مهاری  کاندیدا آلبیکنسگذاری بر مهار رشد چاهک

، ثبرا یکرودایلوشنمکه در آزمایش ؛ درحالی متر( داشتمیلی 6

سرخ و سرکه شویه مرکب حاوی اسانس گل دهان MICمیزان 

ل لیتر( بیشتر از اسانس گمیکروگرم بر میلی 2/12انگور )میانگین 

لیتر( بود که میکروگرم بر میلی 6/34تنهایی )میانگین سرخ به

سرخ با سرکه  این امر نشان از آن دارد که ترکیب اسانس گل

ها ر مهار رشد قارچسرخ ب افزایی اثر اسانس گلانگور موجب هم

و  یباقرشده توسط انجام شود. در این راستا در مطالعهمی

انگور و خرما بر  یب،س یهاسرکه یضد قارچ اتاثر ،همکاران

 یبس سرکه واژینال ارزیابی گردید و گزارش شد که یدیازیسکاند

ی طورهب اند؛اثرگذار بوده ینالواژ یدیازیسکاند یماریو انگور بر ب

 یداکاندتر از یشب یکنسآلب یداکاندو انگور بر  یبسرکه س ریثأت که
 ییارض شده توسطینی انجاممطالعه بالدیگر در  .]11[ بود گالبراتا

 یماران مبتال به کاندیدیازیس دهانی، اثرب در ارتباط با و همکاران

 سهیدر مقا سرخگل سرکه انگور و  ترکیب داری ازی معناقارچ ضد

 ندشان دادن یج. نتادست آمدبه کاندیدا آلبیکنسیستاتین بر با ن

مبتال  رانیماب کاهش عالئم بالینی موجبتواند یم یبترک ینکه ا

تعیین مکانیسم عمل ترکیبات . به کاندیدیازیس دهانی شود

طبیعی در مطالعه حاضر از اهداف این مطالعه نبود؛ اگرچه سایر 

اند که اسید استیک موجود در سرکه پژوهشگران گزارش نموده

های در گونه آلفا دمتیالز-14النسترول انگور موجب مهار آنزیم 

 در مطالعه .]21[گردد ها میو در نهایت مهار رشد آن کاندیدا

طبیعی نسبت به  مرکب یهشودهان تهیهحاضر عالوه بر 

 یگری نیز چوناستاندارد د هایسویه های شیمیایی،شویهدهان

 دا گالبراتایکاندو  پاراپسیلوزیس یداکاند ،ینینسیسدابل یداکاند

ینی بال یشاتآزما این امر برای انجامکه  گرفتندقرار  بررسیمورد 

در انتها باید خاطرنشان  کننده خواهد بود.کمک یاربس آیندهدر 

نتی و س هاییهشوافراد از دهان یترضابه دلیل عدم  ساخت که

و  اتینیستن یمیاییش ینامطبوع دارو یاز طعم و بو یتینارضا نیز

مطالعات بیشتر  ضروری است از آن یحالت تهوع و استفراغ ناش

 .]20[انجام شود  یاهیگ هاییهشودهان در ارتباط با یتریقدق و
 

 گیرینتیجه
در مجموع، نتایج مطالعه حاضر نشان دادند که اسانس گل 

بوده و ترکیب آن با سرکه انگور به  کاندیداییسرخ دارای اثر ضد 

افزایی اثر این دو ترکیب در شویه موجب همشکل محلول دهان

شود. با توجه به نتایج می کاندیداهای مختلف مهار رشد گونه

گردد که در آینده پس از تأیید حاصل از این مطالعه پیشنهاد می

یاهی ویه گشعنوان یک دهانهای بالینی، از این ترکیب بهارزیابی

 برای درمان بیماران مبتال به کاندیدیازیس دهانی استفاده شود.

 

  تشکر و قدردانی
و  دانشگاه شاهد پژوهشی محترم معاونت از وسیلهبدین

پزشکی و های دندانهمچنین از زحمات کارکنان دانشکده

 گردد.می و تشکر تقدیر دانشگاهپزشکی این 
 

 منافع تضاد
 و نتایج مطالعه منافعی بین نویسندگانگونه تعارض هیچ

 .ردوجود ندا
 

 اخالقی مالحظات
 دانشگاهدر پژوهش  یید کمیته اخالقأمورد ت مطالعه حاضر

 .باشدمی IR.SHAHED.REC.1397.022با کد  شاهد
 

 نویسندگان سهم
 یآورجمع نمونه، یآورجمع(: یاصل پژوهشگر) اول سندهینو

 یینها مقاله دأییت مقاله، سینوشیپ نوشتن ها،داده

 ریتفس مطالعه، یطراح(: یاصل پژوهشگر) دوم سندهینو

 یینها مقاله دأییت و ینیبازب ها،داده

 نوشتن ،هاداده ریتفس(:همکار پژوهشگر) سوم سندهینو

 یینها مقاله دأییت مقاله، سینوشیپ

 و ینیبازب ،هاداده زیآنال(: همکار پژوهشگر) چهارم سندهینو

 یینها مقاله دأییت

 نگارش ،هاداده ریتفس(:  همکار پژوهشگر) پنجم سندهینو

 یینها مقاله دأییت و ینیبازب مقاله، سینوشیپ

 عه،مطال یطراح ه،یاول دهیا(: یاصل پژوهشگر) ششم سندهینو

 یینها مقاله دأییت و ینیبازب
 

 مالی حمایت
شاهد  دانشگاه پژوهشیمعاونت از سوی  پژوهش حاضر

پشتیبانی مالی شده است.
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 انو همکار کارالدانی امیری 
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