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 چکيده:

دهان جمعیت بسیار زیادی را تحت تاثیر قرار می دهند  قارچی بیماری هایپيش زمينه و هدف:

 گزارش شده است که عصاره بابونه حاوی. و می توانند بر سالمت عمومی شخص هم تاثیر بگذارند

 .ترکیبات گیاهی دارویی است که این ترکیبات توانایی سرکوب بیماری های قارچی را داراست

 . نه بر قارچ کاندیدا آلبیکنس استهدف از این مطالعه بررسی تاثیر عصاره بابو

. استفاده گردیدCandida albicanc ATCC 10231  در این مطالعه از گونه . مواد و روش ها:

 جهاد شیمیایی صنایع ی توسعه پژوهشکده به صورت آماده ازبابونه   %00اتانولی ی عصاره 

الیت فع. تهیه گردیدلیتر میلی گرم بر میلی 5-215غلظت های  در سپس و شد خریداری دانشگاهی

 Agarو dilution Macro brothبا استفاده از روش  MFCو MIC ضد قارچی عصاره با تعیین

well diffusion  مورد بررسی قرار گرفت . 

 بر روی میلی گرم بر میلی لیتر  215عصاره اتانولی بابونه تنها در غلظت  یافته ها نشان دادنديافته ها:

 . آلبیکنس اثر مهاری و کشندگی داشتقارچ کاندیدا 

مقایسه یافته های حاصل از عصاره ی بابونه و گروه شاهد اتانولی نشان داد اثر مهاری  نتيجه گيری:

انولی عصاره ات ودرجه می باشد  00اتانول وکشندگی عصاره ی هیدرو الکلی بابونه تنها مربوط به 

 . قارچ کاندیدا آلبیکنس استبابونه فاقد هر گونه اثر ضد قارچی بر روی 

لظت حداقل غ_حداقل غلظت مهاری_قارچ کاندیدا آلبیکنس_عصاره بابونهواژگان کليدی:

 کشندگی
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