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Abstract 

 

Background and purpose: Candidiasis is an opportunistic infection caused by Candida species 

which occurs following the host´s immunological weakness. Restrictions in treatment of fungal diseases 

such as drug resistance and side-effects increased interest towards exploring new drugs, especially herbal 

medicines. The objective of this study was to compare the antifungal effects of methanolic extract of Rhus 

Coriaria and nystatin on Candida albicans strains. 

Materials and methods: In this experimental-in vitro study, the antifungal effect of Sumac 

methanolic extract on Candida alicens strains was assessed by minimum inhibitory concentration (MIC) 

test and broth microdilution method. In addition, MIC was performed on these strains using nystatin. 

Results: The methanolic extract of Rhus Coriaria did not show the ability to inhibit Candida 

albicans strains at5 low concentrations.  It exerted its inhibitory effect at least at 512 mg/L, while the 

effective range of nystatin was 0.016-0.125 mg/L. In addition, results of MIC, MIC50, MIC90, and G 

mean revealed lower values which indicated the higher inhibitory potency of this drug. 

Conclusion: Methanolic extract of sumac exhibited inhibitory effect on Candida albicans at high 

concentrations and could be used in traditional medicine more broadly against Candida albicans yeast. 

However, the effect is weaker than that of nystatin. 
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 گزارش کوتاه

 در  نساکاندیدا آلبیکبر  سماقاثر ضدقارچی عصاره متانولی 
 محیط آزمایشگاهی

 
       2و1مائده صالحی
       2و3اعظم حدادی
       4حمید بدلی

 5محمود موسی زاده
       6زهره ایزدی
       7مهدی آریانا
 8و2طاهره مالنیا

 چكیده
های کاندیداست که با ضعف ایمونولوژیک  یزببکا  طلب ناشی از گونهکاندیدیازیس عفونت فرصت و هدف: سابقه

های قارچی یانند عکوار  جکان ی داروهکا و یماویکت دارویکی باعک  های یوجود در دریا  بزماریدهد. یحدودیترخ یی
 سکما ها شده است. هدف این یطالعه بررسی اثر ضدقارچی عصاره توجه یحمما  به داروهای گزاهی در دریا  این بزماری

 بود. در یحزط آزیایشگاهی کاندیدا آل زکانسبر روی 
کاندیدا های بر روی سویه سما آزیایشگاهی، اثر ضد قارچی عصاره یتانولی -در این یطالعه تجربی ها:مواد و روش

صکور  ذکریرفت.  broth microdilutionو بکا رو   MIC (minimum inhibitory concentration) بکا تتکت آلزککانس
 ها انجام شد.تفاده از داروی نزتتاتزن نزب بر روی این سویهبا اس MICهمچنزن 

را نکدارد  کاندیدا آل زککانسهای ذایزن توا  یهار نمونه هایدر غلظت سما نتایج نشا  داد که عصاره یتانولی  ها:یافته
ه یحکدوده تاثزرگکراری تواند اثر بازدارندگی خود را اعمال کنکد. در حکالی ککگرم بر لزتر یییزلی 215حداقل غلظت  و در

در یورد داروی  G meanو  MIC ،MIC50 ،MIC90 نتایجگرم بر لزتر بود و همچنزن یزلی 152/6تا  610/6داروی نزتتاتزن 
 باشد.کننده قدر  یهارکنندگی باالتر این دارو ییتری را نشا  داد که بزا نزتتاتزن یمادیر کم

توانکد دارد و یی کاندیکدا آل زککانسهای باال، تاثزر بازدارندگی بر رشکد تدر غلظ سما عصاره یتانولی گزاه  استنتاج:
کاربرد داشکته باشکد، ولکی ایکن اثکر بازدارنکدگی در یمایتکه بکا داروی نزتکتاتزن  کاندیدا آل زکانسدر طب سنتی علزه یخمر 

 تر است.ضعزف
 

 سما  ،، عصاره یتانولی، نزتتاتزنکاندیدا آل زکانس واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
های قارچی فرصکت کاندیدیازیس طزفی از بزماری

هکای بکه شککل عفونکت ،طلب است که در افکراد یتکتعد
 .(1،5)شکودهای سزتتمز  ایجاد یکیسطحی ساده تا عفونت
 رهکحف یکونت قارچکرین عفکتی شایعککاندیدیازیس دهان

 

 :t_molania117@yahoo.com E-mail                یرکب تحمزما  دندانپبشکی ،درا م ذبشکی یازنعلو دانشگاه :ساری -مالنیاطاهره  مولف مسئول:
 های دها  و ف  و صور ، یرکب تحمزما  دندانپبشکی، دانشگاه علوم ذبشکی یازندرا ، ساری، ایرا بزماری صزتشخاستادیار، گروه  .1

 دانشکده دندانپبشکی، دانشگاه علوم ذبشکی یازندرا ، ساری، ایرا  .5

 استادیار، گروه اندودنتزکس، یرکب تحمزما  دندانپبشکی، دانشگاه علوم ذبشکی یازندرا ، ساری، ایرا . 3

 شناسی ذبشکی، دانشگاه علوم ذبشکی یازندرا ، ساری، ایرا دانشزار، گروه قارچ .4

 را یا ،ی، دانشگاه علوم ذبشکی یازندرا ، ساربزماری های غزرواگزر یوسته ،سرطا  دستگاه گوار   مازیرکب تحم، دانشزار .2

  دندانپبش ، دانشکده دندانپبشکی، دانشگاه علوم ذبشکی یازندرا ، ساری، ایرا  .0

 درا ، ساری، ایرا دانشگاه علوم ذبشکی یازندانشجوی دندانپبشکی، کمزته تحمزما  دانشجویی، دانشکده دندانپبشکی،  .7

 ایرا  ساری،، علوم ذبشکی یازندرا  دانشگاه ،یرکب تحمزما  دندانپبشکی، گروه تشخزص بزماری های دها  و ف  و صور  دانشزار، .8

 : 11/3/1466تاریخ تصویب :              13/7/1311تاریخ ارجاع جهت اصالحا  :            0/7/1311 تاریخ دریافت 
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 گزارش کوتاه

ها است. این ارگانزتم فلکور ط زعکی دهکا  ا دها  در انت

باشد که در شرایط ضعف سزتتم ایمنی توسکط انتا  یی

فاکتورهای یوضکعی و سزتکتمز  از حالکت سکاذروفزت 

 .(3-2)کنکدزا )ذارازیکت( تيززکر یکی)همبیتت به بزمکاری

هکا )نزتکتاتزن(، ا داروهای ضد قارچ یتعددی یاننکد ذلکی

و کلرهگبیککدین بککرای  یشککتما  آزول )کلوتریمککازول(

دریا  کاندیدیازیس دهانی به کار گرفته شده اسکت. بکه 

رغککم اثککرا  سککودیند دارای هکر حککال ایککن داروهککا علککی

باشکند. یکبه تلکخ بکه دن کال اثرا  جان ی و یضکر نزکب یکی

های آلرژی  های نزتتاتزن، تظاهر واکنشیصرف قرص

 نارسکایی های نزتتاتزن و ایککا  ایجکاداز استفاده از کرم بعد

آدرنال، نکروز ک د و تکداخال  دارویکی در تعکدادی از 

به این دالیل یتخصصکزن  .(0-8)یطالعا  تائزد شده است

به دن ال دستزابی به داروهای یوثر و فاقد عوار  جکان ی 

باشند که در این راسکتا توجکه برای دریا  این بزماری یی

هکا ای به گزاها  دارویکی و داروهکای حاصکل از آ ویژه

 .(1)شده است

Rhus coriaria  شود، نایزده یی سما که به فارسی

گونککه ینحصکر بککه فکرد از گزاهککا  گلککدار در  526شکایل 

 تریناز رایج Sumacباشد که یی Anacardiaceaeخانواده 

 ن گزکاه اسکزدهایاز دانه و یزوه ای .(16)باشدهای آ  یینمونه

و  (11)انکدچرب فالونوئزدی و اجبای فراری استخراج کرده

تکانن سکما  هکای خشک  همچنزن در عصاره آبی برگ

ای با طعم تلکخ و . تانن یاده(15)باالیی یشاهده شده است

هکای انتکانی یکا ککه روی بافکتاثر قابض است و زیکانی 

حزککوانی قککرار گزککرد، یوجککب جمککع شککد  و تنگککی ایککن 

 .(13)شودها ییسلول

در ایرا  و افيانتتا  به صور  ادویه  tanner سما 

نکاط  دریکای یدیترانکه و شکود و در یخش  استفاده یکی

شر  یزانه به صور  گتکترده بکه عنکوا  گزکاه دارویکی، 

 .(14)گزکردیخصوصا برای به ود زخم یورد استفاده قرار یکی

اخزرا نزکب بکرای عصکاره اتکانول/ یتکانول سکما ، خکواص 

را بزککا   سککودویوناآ آئروژینککوزاباکتریککال علزککه آنتککی

هککای ضککد در یطالعککا  دیگککر نزککب فعالزککت .(12)کردنککد

یحافظککککت  ،(11،56)ضککککدقارچی ،(10-5،18)باکتریککککایی

و یحافظکت  (51)اکتزدا  و ضد التهکابی، آنتی(11)ک دی

DNA (55) ه لکرا بکا توجک اند.را برای این گزاه بزا  نموده

 به عوار  جان ی داروی نزتتاتزن و اثرا  ضد قارچی گزکاه

جهت بررسی و یمایته دوزهای یختلف عصکاره  سما ،

کاندیکدا سما  به ینظور رسزد  به دوز اثربخش بر روی 
تکرین گونکه کاندیکدا و عایکل انکواع ککه شکایعآل زکانس 

باشد، بر آ  شدیم که اثرا  این گزکاه کاندیدیازیس یی

در یحککزط آزیایشککگاهی  اندیککدا آل زکککانسکرا بککر روی 

 بررسی کنزم.
 

 هامواد و روش
 آزیایشگاهی با ککد اخکال  -این یطالعه از نوع تجربی

IR.MAZUMS.REC.1397.3460 در ایکن یطالعکه  .بود

 56ضد قارچی عصاره یتانولی گزکاه سکما  بکر روی اثرا  

کککه از ق ککل بککا رو  اسککتاندارد  کاندیککدا آل زکککانس ایبولککه
matrix-assisted laser desorption/ionization-time  

 

of flight mass spectrometry (MALDI-TOFMS)  
 

یزوه  .(53،54)شده بودند، یورد بررسی قرار گرفت شناسایی

آوری شکد. از اسکتا  خراسکا  رضکوی جمکع سما گزاه 

گکککرم از گزکککاه ذکککس از آسکککزاب ککککرد  درو   52یمکککدار 

برابر وز   4ه شد و به یزبا  گزری ریختعصاره هایظرف

گزری بکه درصد( اضافه و عصاره 86گزاه، حالل یتانول )

بار  3ساعت و 48رو  خزتاند  چند باره انجام گرفت )

روز بکر روی شکزکر در دیکای  4الی  3تکرار( و به ید  

آزیایشگاهی نگهداری شد. عصکاره حاصکل بکا دسکتگاه 

 نهایککت شککد و در روتککاری در شککرایط خککالظ تيلککز  یککی

 صککور  هبککا دسککتگاه فریککب درایککر کککایال خشکک  و بکک

 تهزککه کککرد  سوسپانتککزو  قککارچ  .(10)تهزککه شککدذککودر 

، (Microdilutionیخمری بکرای رو  یزکرودیلوشکن )

انجککام تتککت حتاسککزت دارویککی یزکرودیلوشککن بککرا  

(Broth Microdilution و کشککت و بررسککی قککارچی )

و دسکتورالعمل  CLSIداروی نزتتاتزن یطاب  دسکتوالعمل 

M60 (52)انجام شد. 
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 یافته ها و بحث
، 8، 4هکای ا  داد در غلظکتدست آیده نشکنتایج به

عصاره یتانولی  گرم بر لزتریزلی 520و  158، 04، 35، 10

 کاندیکدا آل زککانسهای ، عدم رشد در ایبولهسما گزاه 

 هککای بککاالتر ایککن دیککده نمککی شککود و در نتزجککه غلظککت

همچنکزن در یکورد عصاره یورد آزیکایش قکرار گرفکت. 

 6/ 668و  664/6 ، 665/6هککای نزتککتاتزن در غلظککتداروی 

 کاندیککدا آل زکککنس هککای بککر لزتککر، در ایبولککه گککرمیزلککی
یهکار رشکد یشکاهده نشکد. یحکدوده تاثزرگککراری داروی 

تککا  610/6کاندیککدا آل زکککانسنزتککتاتزن در یهککار رشککد 

 گککرم بککر لزتککر بککود، در حککالی کککه یحککدوده یزلککی 152/6

MIC (minimum inhibitory concentration)  عصاره

گرم بکر لزتکر بکود. یزلی 5648تا  215 سما یتانولی گزاه 

گرم بر لزتر باعک  یزلی 603/6داروی نزتتاتزن در غلظت 

شد  کاندیدا آل زکانسهای درصد از ایبوله 26یهار رشد 

در حالی که نتایج نشا  داد در یورد عصاره یتانولی گزاه 

 باشکد.گرم بر لزتکر یکییزلی 1654یعادل  MIC50 سما 

 ذکر شده در جکدول G meanو  MICدیر با توجه به یما

 در یهکار رشکد سما ، با وجود تاثزرگراری عصاره 1شماره 

، داروی نزتکتاتزن دارای تاثزرگکراری کاندیدا آل زککانس

 G meanو  MICباشکد زیکرا دارای یمکادیر تری ییبزش

تککری اسککت. بککه ایککن یعنککا کککه داروی نزتککتاتزن در کککم

ره یتکانولی گزکاه تکری نتک ت بکه عصکاهکای ذکایزنغلظت

کاندیکدا هکای تکر نمونکهقکادر بکه یهکار رشکد بکزش سما 
 (.1باشد )جدول شماره یی آل زکانس

با توجه به این ککه اثربخشکی عصکاره یتکانولی گزکاه 

 کاندیدا آل زککانسهای در یمانعت از رشد ایبوله سما 

های باالتری بکود، در یمایته با داروی نزتتاتزن در غلظت

های آیکاری بزن این دو یاده توسط آزیو  ایکا  یمایته

هکای یکورد داری به دلزل عدم تشابه غلظکتیو سطح یعن

 ذریر ن ود.استفاده ایکا 

ای توسککط بهککبادی و همکککارانش در سککال یطالعککه

در جهت بررسی اثر یهاری عصاره آبکی و الکلکی  5612

نشککا  داد کککه  کاندیککدا آل زکککانسبککر روی  سککما گزککاه 

بر خکالف عصکاره آبکی آ  در  سما زاه عصاره الکلی گ

لزتر اثکر یهکاری گرم بر یزلییزلی 266و  526های غلظت

در یطالعککه یککا  .(10)داشککت کاندیککدا آل زکککانسبککر رشککد 

MIC  5648تککا  215از  سککما عصککاره یتککانولی گزککاه 

 لزتر بوده است.گرم بر یزلییزلی

و همکارا  در سال  Rashidای که توسط در یطالعه

 سکما انجام شد، نتایج نشا  داد که عصکاره گزکاه  5618

هکای لزتر رشکد هکایفیزکروگرم بر یزلی 166در غلظت 

دهککد و بنککابراین هش یککیرا کککا کولتوتریکککوم آکوتککانوم

 .(55)باشددارای اثر ضد قارچی یی

و  de Rodriguezای دیگککر کککه توسککط در یطالعککه

انجام شکد، خکواص ضکدقارچی  5612همکارا  در سال 

 بکککه اث کککا  رسکککزد و نتکککایج نشکککا  داد ککککه  سکککما 

Rhus muelleri فوزاریوم اکتزتپورومتواند بر قارچ یی 

 .(50)اثر یهاری داشته باشد

و همککارا  در سکال  Onkarنتایج یطالعکه  همچنزن

 سککما هککای نشککا  داد کککه عصککاره یتککانولی دانککه 5611

ژیلوآ، کاندیکدا آل زککنس آسپرهای تواند علزه قارچیی
 56و  16،2،1هکککای در غلظکککت و ذنزتکککزلزوم سکککزترینوم

لزتکر اثکر یهکاری داشکته باشکد ککه ایکن گرم بر یزلکییزلی

ویژگی به علکت حضکور عوایکل فنکولی فکراوا  در گزکاه 

 .(57)باشدیی سما 

 
 و نزتتاتزن  گونه  کاندیدا آل زکنس بر علزه سما 56حتاسزت دارویی ضد قارچی  :1شماره  جدول

 

G mean MIC90 MIC50 MIC range 
MIC (mg/L) 

Antifungal agent Number 

Candida albicans 

4 8 10 35 04 158 520 215 1654 5648 4610 

1606 1654 1654 5648- 215        3 13   Sumac 56=n 

644/6 603/6 603/6 152/6- 610/6 665/6 664/6 668/6 610/6 631/6 603/6 152/6 52/6 2/6 1 5 Nystatin 56=n 

   1 8 16 1     

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
59

26
0.

14
00

.3
1.

19
8.

3.
5 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jm
um

s.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 7

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17359260.1400.31.198.3.5
https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-15798-fa.html


   
 و همکارانی مائده صالح     

 879      8011، تیر  891دوره سي و یكم، شماره                                             مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                        

 گزارش کوتاه

های دارویی روز افبو  این قارچ و بنابراین یماویت

 دن کال آ  افکبایشافبایش دوز یصرفی داروهای یتداول و به

عوار  جان ی اثر داروها، یوجب شده است تکا ایکروزه 

ننکد گزاهکا  ترین توجه به عکوایلی بکا ذایکه ط زعکی یابزش

. (58)تر یعطوف شکوددارویی با عوار  جان ی بتزار کم

دارای  سکما در یطالعا  بزکا  شکده اسکت ککه عصکاره 

 اکتکزدانیکه خاصزت آنتیآنتوسزانزن و ترکز ا  فنلی است

نزب بکه همکزن ترکزکب  سما دارد و فعالزت ضدیزکروبی 

در یطالعه دیگری عنوا  شده  .(51)نت ت داده شده است

ترین جبظ دارای خاصزت که در اسانس سما  یهم است

باشکد ککه بکا ضد یزکروبی احتماأل یکاده ککاریوفزلزن یکی

 توانککد یککی دارابککود  یزککبا  بککاالیی در ترکزککب اسککانس،

 

 .(36)خواص ضد یزکروبی آ  را به خوبی توجزه کند

نتایج یطالعه حاضر نشکا  داد عصکاره یتکانولی گزکاه 

ثزر بازدارنکدگی بککر رشککد هکای بککاال تکک در غلظککت سکما 

توانکد در طکب سکنتی علزکه دارد و یکی کاندیدا آل زکانس

کاربرد داشته باشد، ولی این اثر  کاندیدا آل زکانسیخمر 

تککر بازدارنککدگی در یمایتککه بککا داروی نزتککتاتزن ضککعزف

است، لرا با توجه به عوار  جان ی و یماویت داروهکای 

اه بکا داروهکای ضد قارچ استفاده از داروهای گزاهی همر

تر جهکت دریکا  ضکایعا  شزمزایی ضد قارچ با دوز کم

توانکد یکورد توجکه قکرار گرفتکه و الزم قارچی دها  یکی

تکر و کارآزیکایی بکالزنی در ایکن است تکا یطالعکا  بکزش

 رابطه صور  ذریرد.
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