چکیده فارسی:
مقدمه و هدف:
کاندیدا آلبيكانس در سطوح مختلف دهان از جمله کام و سطوح پوسيده دندان و پالک دندانی کلونيزه می شود عوامل متعددی ازجمله حضور پروتز
های دندانی در ميزان و شدت کلونيزاسيون این ميكرو ارگانيسم دخيل می باشد دنچر استوماتيت از جمله پيامدهای ناشی از تجمع کاندیدا آلبيكانس بر
سطح مخاطی پروتز است که جهت حذف آن از کلرهگزیدین،هيپوکلریت سدیم،گلوتارالدهيد و نيستاتين استفاده ميشود.با توجه به عوارض جانبی کمتر
درمواد ضد عفونی کننده گياهی هدف از این مطالعه مقایسه اثر ضد قارچی عصاره گياه آویشن و دهانشویه کلرهگزیدین بر کاندیدا آلبيكانس در سطح
رزین آکریلی گرما سخت می باشد.
مواد و روش ها:
در این مطالعه آزمایشگاهی  03بلوک آکریلی گرما سخت با ابعاد یكسان به 0گروه 03تایی تقسيم شدند نمونه ها در محلول پروتئين آلبومين آنكوبه
شدندپس از آسپيراسيون محلول پروتئ ين از ظرف سوسپانسيون سلول قارچ کاندیدا آلبيكانس را افزوده و به مدت 011ساعت آنكوبه شدند سپس
سلولهای قارچ پس از رنگ آميزی به صورت ميكروسكوپی شمارش شدند.پس از آن نمونه ها در  0گروه  03تایی به ترتيب در آب مقطر،کلرهگزیدین و
عصاره آویشن شيرازی به مدت 8ساعت قرار داده شد .و مجددا سلولهای قارچی شمارش شدندو مورد مقایسه قرار گرفتند.جهت بدست آوردن ميانگين
تعداد کلونی های کاندیدا آلبيكانس قبل و بعد از غوطه وری در 0گروه فوق از نرم افزار آماری تست زوج ،آنواو توکی استفاده شد.

یافته ها:
ميانگين تعداد سلولهای قارچ کاندیدا آلبيكانس قبل از غوطه وری در هر  0گروهً یكسان بوده( )173-184و بعد از غوطه وری در  0گروه آب
مقطر،کلرهگزیدین وعصاره آویشن شيرازی ميانگين ها به ترتيب()170/43و()020/03و( )17/70بوده است.در مقایسه بيشترین ميزان کاهش در تعداد
سلولهای قارج بعد از غوطه وری مربوط به گروه آویشن شيرازی بود.
نتیجه گیری:
با توجه به تاثير چشم گير عصاره آویشن شيرازی بر کاهش تعدادسلولهای قارچی در سطح رزین آکریلی گرما سخت ميتوان از این ماده گياهی در ضد
عفونی کردن پروتزهای آلوده به این ميكرو ارگانيسم در بيماران مبتال به دنچر استوماتيت استفاده کرد.
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