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 مقدمه
و  دوست مخمر چربییک  (Malassezia furfur) فورفور ماالسزیا قارچ

است  (Tinea Versicolor)پوست  دهنده رنگعامل بیماری کچلی تغییر

علت  به که به وجود آمده در انسان هاداروبه انواع های اخیر، مقاومت در سال .(2و1)

 یهاعفونت همچنین افزایشباشد. میکروبی می ضد هایاز دارورویه استفاده بی

 ضعف با بیماران در ویژه طلب، بهفرصت و زایبیمار یهاقارچ از یناش یقارچ

 بیماران در بخصوص میر و مرگ عوامل مهمترین از یعنوان یک به ایمنی، سیستم

جستجو  را مجبور بهاین وضعیت دانشمندان . است شده مطرح بیمارستان در یبستر

 (. 5-3کرده است ) گیاهان در منابع مختلف مانند جدید میکروبی عوامل ضد

توانند های گیاهی میدارواعالم کرد که  1997ی در سال جهانسازمان بهداشت 

 . (6)های شیمیایی باشند جایگزین خوبی برای دارو

گیاهانی  ترینیکی از مفید Melia azedarachبا نام علمی  زیتون تلخ

در . (7و6شود )های مختلف آن در طب سنتی استفاده میباشد که از بخشمی

 Minimum)کنندگیکمترین غلظت مهار روش تعیین به تحقیقی که

Inhibitory Concentration, MIC)  ر )آگا در انتشار روشوAgar 

Well Diffusion Method صورت گرفت، گزارش شد که عصاره الکلی و )

 چکیده
باشد. با توجه به پوست می عامل بیماری کچلی تغییر دهنده رنگ فورفور ماالسزیا قارچ سابقه و هدف:

مورد توجه است. هدف از تحقیق حاضر، های گیاهی دارویی ایجاد شده، امروزه استفاده از دارو مقاومت

 باشد.می فورفور ماالسزیابر روی  های الکلی و آبی میوه زیتون تلختعیین اثر ضد قارچی عصاره

د و روش گیری به روش تقطیر ساده از میوه زیتون تلخ انجام شد. روش انتشار در چاهک عصاره ها:موا

به کار رفت.  کنندگیکمترین غلظت مهارها و عصارهو لوله به ترتیب جهت تشخیص اثر ضد قارچی 

 p<05/0و آزمون آنالیز واریانس دو طرفه استفاده شد.  SPSS افزار جهت تجزیه و تحلیل آماری، از نرم

 دار تلقی گردید.معنی

افته لیتر گرم در میلیمیلی 110در اطراف چاهک حاوی  قطر هاله ممانعت از رشد میانگینبیشترین  ها:ی

متر بودند. میلی 40±1و  33/29±3/2، 19±1از عصاره آبی، متانولی و اتانولی مشاهده شد که به ترتیب 

گرم بر میلی 625/390 و برابر با میوه زیتون تلخعصاره اتانولی مربوط به  کنندگیغلظت مهاربهترین 

رشد اطراف قارچ بودند و در  داری بر قطر هاله عدمبود. نوع عصاره و غلظت دارای تاثیر معنیلیتر میلی

 (.>05/0pهای باالتر اثر ضد رشد بهتری داشتند )غلظت

تواند دارای اثرات ضد قارچی باشد. پیشنهاد بر اساس نتایج، میوه زیتون تلخ احتماالً می : گیری:یجهنت

تر قوی با اثرات ضد قارچی های میوه زیتون تلخگردد مطالعات بیشتری جهت یافتن بهترین عصارهمی

 های شیمیایی صورت پذیرد.و اثرات جانبی کمتر نسبت به دارو
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 ،سرئوس اثر ضد رشد باکتریایی بر باسیلوس ،گیاه زیتون تلخآبی برگ 

اثر ضد همچنین و  آئروژینوزا سودوموناسو  کلی اشریشیا ،اورئوسوس استافیلوکوک

 اکسی فوزاریوم، فالووس سپرژیلوسآ ،نایجر های آسپرژیلوسقارچ رشد قارچی علیه

-رشد میکروب کنندگیرغلظت مهاکمترین شت. دا استولونیفر رایزوپوسو  اسپوریوم

 (. 8به دست آمد ) لیترگرم بر میلیمیکرو 4/26های مذکور در این مطالعه 

 زیتون تلخ  الکلی برگ و میوه تاثیر عصارهه انجام شده مطالعدیگر در 

 که . نتایج این مطالعه نشان دادگرفتمورد بررسی قرار  آلبیکنس بر قارچ کاندیدا

کنندگی موثر این عصاره دارای اثر ضد کاندیدایی بوده و مقدار کمترین غلظت مهار

نشان دادند که  ین محققانهمچن (.9) لیتر بودگرم بر میلیمیکرو 32بر این قارچ 

و کمترین غلظت  است میوه زیتون تلخ دارای فعالیت ضد باکتریایی اتانولی عصاره

، اورئوسوس استافیلوکوک ،موریوم ونال تیفیسالم هایکنندگی برای باکتریمهار

لیتر گرم بر میلیمیکرو 80و 80، 80، 40به ترتیب  و باسیلوس سرئوس کلی اشریشیا

، هدف از این مطالعه زیتون تلخبر مطالب گفته شده و ارزش دارویی گیاه بنا. (10)بود 

یط آزمایشگاهی در محزیتون تلخ های الکلی و آبی میوه بررسی اثر ضد قارچی عصاره

(in- vitro ) بوده است. فورفور قارچ ماالسزیابر روی 

 
 هامواد و روش

این مطالعه تجربی در آزمایشگاه قارچ شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل 

از مزارع شهرستان  1389در فصول پاییز و زمستان  در استان مازندران انجام شد.

ها با آب فراوان شستشو و بعد از آوری شد. نمونهجمعزیتون تلخ بابل نمونه میوه 

حذف کامل آب در دمای اتاق خشک شدند. سپس به وسیله آسیاب برقی تبدیل به 

گرم از پودر میوه  25ها به روش تقطیر ساده انجام شد. ابتدا گیریعصاره پودر شدند.

دقیقه به  3سی آب داخل ارلن قرار داده و سی 250خشک شده همراه با زیتون تلخ 

ز  25 گیری الکلی نیز ابتدا دو سریطور مداوم تکان داده شدند. در عصاره گرمی ا

های جداگانه ریخته شد، سپس خشک وزن، هر کدام داخل ارلنزیتون تلخ پودر میوه 

سی متانول برای تهیه عصاره سی 100های تهیه شده گرم از پودر 10به ازای هر 

سی دی اتیل اتر سی 100برای تهیه عصاره اتانولی، سی اتانول سی 100متانولی، 

کند( بوده و مواد قطبی و نیمه قطبی را حل می )حالل قطبی با دمای جوش پایین

 هایصورت مخلوط با حاللهگزان )حالل غیر قطبی است و به -Nسی سی 100و 

های رود( به داخل ارلنبه کار می به عنوان حالل برای استخراج روغن گیاهی دیگر

ها توسط ورقه آلومینیوم بسته و سپس جداگانه اضافه شد. دهانه هرکدام از ارلن

 27ساعت در دمای  24دقیقه به طور مداوم تکان داده و برای  3ها به مدت ارلن

ها برای صاف کردن عصاره NO.1درجه اتاق قرار داده شدند. از کاغذ صافی 

 Rotary evaporator RE300)استفاده شد و نهایتاً در دستگاه روتاری )

درجه  45ها را در فور گیری نمونهجهت حذف حالل قرار گرفتند. بعد از عصاره

گراد قرار داده تا به طور کامل حالل اضافی حذف و عصاره خشک شود. برای سانتی

لیتر میلی 5های خشک شده در غلظت نهایی گرم از عصاره 1تهیه محلول استوک، 

هایی به قطر پور با فیلتروسیله سرنگ میلیه ب فوکساید حل شد وسول متیل دی ماده

  (.13-11) شد صافون میکر 22/0

توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران تهیه شد.  فورفور ماالسزیانمونه بالینی 

-در محیط سابورو دکستروز آگار )مرک، آلمان( )شامل آنتی بیوتیک فورفور ماالسزیا

گرم برای جلوگیری از رشد باکتری( میلی 80و جنتامایسین درصد 1های کلرامفنیکل 

گراد انکوبه شد. درجه سانتی 35ساعت در  48به صورت خطی کشت و به مدت 

آمیزی بلودومتیلن، مورفولوژی کلونی، شکل اساس رنگبر فورفور ماالسزیا

میکروسکوپیک و عدم رشد بر روی محیط سابورو دکستروز آگار بدون چربی تایید 

 CFU/ml 810×5/1 به اندازه این قارچ بعد از این مرحله سوسپانسیون .گردید

جهت تعیین اثر ضد قارچی با استفاده  آماده شد.فارلند  مک 5/0اساس استاندارد بر

روی محیط سابورو از روش انتشار از چاهک، سوسپانسون قارچی تهیه شده بر

سپس در یک پلیت، چهار چاهک ای کشت داده شد. دکستروز آگار به صورت سفره

ها به وسیله کدام از این چاهکمتری در فواصل مساوی ایجاد شد. در هرمیلی 7

گرم میلی 110و  100، 90، 80های تهیه شده لیتر از غلظتمیکرو 20سمپلر حجم 

گراد درجه سانتی 35ساعت در  48ها برای لیتر از عصاره ریخته و سپس پلیتدر میلی

  (.14ند )انکوبه شد

 11فارلند آماده شد.  مک 5/0غلظت قارچی معادل  ،MICتعیین در روش 

 براث دکستروز لیتر از سابورومیلی 1 هاکدام از آنبه هر لوله در نظر گرفته شد و

به نیز لیتر از عصاره میلی 1سریال رقت  1/0 و همچنین طبقاضافه  )مرک، آلمان(

ها اضافه لیتر از سوسپانسیون قارچی به لولهمیلی 1در مرحله بعد، ها اضافه شد. آن

به  10ساعت انکوبه شدند. لوله شماره  24مدت  گراد بهدرجه سانتی 35لوله در و 

 لیتر سوسپانسیون قارچی(میلی 1براث +  دکستروز لیتر سابورومیلی 1عنوان کنترل )

در نظر گرفته  (براث دکستروز لیتر سابورومیلی 1به عنوان کنترل منفی ) 11و لوله 

ها وجود کدورت یا عدم وجود کدورت در لولهبر اساس  MICشد. بعد از انکوباسیون 

ها با سه بار تکرار انجام و نتیجه به صورت میانگین (. تمامی آزمایش15) تعیین شد

و آزمون آنالیز واریانس دو طرفه برای بررسی اثر  SPSS افزار ارائه گردید. از نرم

سطح  p<05/0ظت و انواع عصاره بر قطر هاله عدم رشد قارچ استفاده شد. میزان غل

 معنی داری در نظر گرفته شد.

 هایافته
اثر ضد قارچی کمی را نشان داد. نتایج میانگین عصاره آبی میوه زیتون تلخ 

گرم در میلی 110و  100، 90، 80در اطراف چاهک حاوی  ممانعت از رشدقطر هاله 

و  66/16±15/1، 33/16±52/1، 33/16±08/2لیتر از عصاره آبی به ترتیب میلی

 (. 1متر بود )شکل میلی 19±1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج 1شکل  و  100، 90، 80در اطراف چاهک حاوی  قطر هاله ممانعت از رشد. 

 میوه زیتون تلخ به روش چاهک لیتر از عصاره آبیمیلی گرم درمیلی 110
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Antifungal Effect of Melia azedarach Extracts; Hassanzadeh Miandasteh S, et al. 
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و  100، 90، 80در اطراف چاهک حاوی  قطر هاله ممانعت از رشدمیانگین 

 ،66/24±57/0لیتر از عصاره متانولی به ترتیب گرم در میلیمیلی 110

 (. 2متر بود )شکل میلی 33/29±3/2و  2±26، 57/0±33/26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج 2شکل  و 100، 90، 80در اطراف چاهک حاوی  قطر هاله ممانعت از رشد. 

 چاهک میوه زیتون تلخ به روش لیتر از عصاره متانولیگرم در میلیمیلی 110

 

گرم میلی 110و  100، 90، 80های میانگین قطر هاله عدم رشد برای غلظت

 40±1و  37±1، 34±64/2 ،66/29±08/2لیتر از عصاره اتانولی به ترتیب در میلی

  (.3متر بود )شکل میلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تایج 3شکل  ن و  100، 90، 80در اطراف چاهک حاوی  قطر هاله ممانعت از رشد.  

 میوه زیتون تلخ به روش چاهک لیتر از عصاره اتانولیگرم در میلیمیلی 110

 

نسبت عصاره آبی میوه زیتون تلخ  نشان داد که MICنتایج حاصل از تعیین 

برابر با آن  MICو  کمتری داشت اثر فورفور روی ماالسزیابربه دو عصاره دیگر 

زیتون عصاره متانولی میوه  MIC. همچنین لیتر تعیین شدمیلیگرم بر میلی 3125

اثر ضد رشد عصاره اتانولی بود و در مقابل آن لیتر میلگرم بر میلی 6250برابر تلخ 

برای  MICنشان داد، تعیین  لیترمیلگرم بر میلی MIC 625/390بیشتری را در 

هر عصاره نیز با سه بار تکرار انجام شد که هر بار آزمایش نتیجه یکسانی را برای 

هر سه نوع عصاره نشان داد. نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس دو طرفه نشان 

داری بر قطر هاله عدم رشد قارچ دارای تاثیر معنی داد که نوع عصاره و غلظت

برای عصاره اتانولی و قطر هاله عدم رشد قارچ (. 1( )جدول p<05/0باشد )می

لیتر بیشتر از عصاره آبی بود که با افزایش گرم در میلیمیلی 80متانولی در غلظت 

 غلظت افزایش داشت.

 

 و نتیجه گیری بحث

های گیاهی و ترکیبات ضد ها و اسانساستخراج عصارهامروزه توجه بشر به 

(. گیاهان 16ها افزایش یافته است )ها جهت درمان عفونتمیکروبی طبیعی در آن

ها به نوع حالل و روش استخراج بستگی ترکیبات مختلفی دارند که استخراج آن

ت آروماتیک سازی اسانس یا ترکیباهایی مانند کلونجر جهت جدادارد. امروزه از روش

گیری نیز های مختلف عصارهشود. از روشاز سایر ترکیبات در گیاهان استفاده می

(. در مطالعه حاضر از 17-19توان به تقطیر، سوکسله و خیساندن اشاره نمود )می

گیری آبی و الکلی استفاده شد که در نهایت عصاره روش تقطیر ساده جهت عصاره

. این روش نسبت به خیساندن از نظر هزینه و زمان (20آید )تام گیاه به دست می

طیف وسیعی از مواد شیمیایی باشد. از طرفی در خیساندن تر میمقرون به صرفه

(. در روش سوکسله نیز زمان و مقدار بیشتری حالل الزم 21شوند )استخراج می

بین از حرارت آسیب دیده و به حساس باال، ترکیبات دمای از استفاده است و به علت

 (. 21و19شود )می ایجاد نامطلوبی و ناخواسته مواد و روندمی

بر رشد زیتون تلخ اساس نتایج مطالعه حاضر، عصاره آبی و الکلی میوه بر

حدودی از رشد قارچ جلوگیری به عمل آوردند. در اثر گذاشتند و تا فورفور ماالسزیا

ای که محققان در ایران انجام دادند، اثر مهاری عصاره متانولی برگ، میوه، مطالعه

و  مادرتریکو ،اسکلروتیوم، ژئوتریکومهای را بر جنسزیتون تلخ دانه و گل گیاه 

به وسیله روش انتشار از  سوالنی ریزوکتونیاو  اسپوریوم اکس فوزاریومهای گونه

 200و  150، 75عصاره مذکور سه غلظت دیسک بررسی کردند. در این مطالعه از 

لیتر تهیه شد. بیشترین اثر ضد میکروبی عصاره گل بر جنس گرم بر میلیمیلی

 اکسی فوزاریومو در برگ بر  سوالنی ریزوکتونیاعصاره میوه و دانه بر  تریکودرما،

کنندگی در این مطالعه برای هر سه گزارش شد. بیشترین غلظت مهار اسپوریوم

 (. 11لیتر مشاهده شد )گرم بر میلیمیلی 200ر غلظت عصاره د

ای دیگر که در ایران صورت گرفت، اثر مهاری عصاره متانولی برگ، در مطالعه

 کامپستریس زانتوموناس ،سـیرنگی سـودوموناسرا بر زیتون تلخ گل، میوه و دانه 

 150و  100، 50و رادیوباکتر تریتیسی به روش انتشار از دیسک و در سه غلظت 

بررسی شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که با افزایش غلظت تهیه شده از 

(. در مطالعه 22ها نیز افزایش یافته است )عصاره متانولی، اثر ضد رشد آنها بر باکتری

اثر ضد قارچی  ،زیتون تلخهای آبی و الکلی میوه ما نیز با افزایش غلظت عصاره

 110های ممانعت از رشد در اطراف چاهک با غلظت هالهبیشتری مشاهده شد. قطر 

لیتر برای هر سه عصاره آبی، اتانولی و متانولی بیشتر از سایر گرم بر میلیمیلی

 ها بود. غلظت

 در کشور عراق، فعالیت ضد میکروبی عصاره اتانولی و آبی برگ زیتون تلخ بر

، جنس کلبسیال و لیک اشریشیا، آئروژینوزا سودوموناس ،اورئوسوس استافیلوکوک

گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره کاندیدا آلبیکنس مورد بررسی قرار 

 زیتون برگ آبی عصاره های مورد مطالعه داشت امااتانولی اثر ضد رشد بر میکروب
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 ایجاد شده  فورفور متر( ماالسزیا)میلی قطر هاله ممانعت از رشدمیانگین  .1جدول 
  چاهک روش زیتون تلخ بهمیوه  هایعصارههای معین از توسط غلظت

 

 در (. 23ها به جز کاندیدا آلبیکنس نداشت )تلخ هیچ اثری بر میکروارگانیسم

ما، هر سه عصاره اتانولی، متانولی و آبی میوه زیتون تلخ اثر ضد قارچی  مطالعه

های مختلف داشتند، این اثر برای عصاره اتانولی نسبت به سایر عصاره ها در غلظت

لیتر بود که میلی گرم بر میلی 625/390عصاره اتانولی  MICبیشتر بود. همچنین 

ها در مطالعه ما کمتر و در نتیجه بهتر بود. ترکیبات سایر عصاره  MICدر مقایسه با 

ها، مشتق فنولی و ها، ترپنوئیدهای فرار مانند ترپنگیاهی دارای انواع مولکول

ها به عنوان آنتی اکسیدان عمل باشند که بسیاری از آنترکیبات معطر آلیفاتیک می

ن تحقیقات نشان داده که اولئوروپین در زیتون و ترکیبات وابسته کنند. همچنیمی

دمتی اولئوروپین اثر آنتی اکسیدان و ضد میکروبی  و ورباسکوئید آن مانند تیروزول،

بسته به نوع و غلظت، این ترکیبات  کنند ودارند. این ترکیبات بر غشاء سلولی اثر می

 (. 25و24دهند )اثرات سیتوتوکسیک مختلف را نشان می

در یک تحقیق در الجزایر، فعالیت ضد میکروبی اسانس برگ، دانه و گل زیتون 

روی های مذکور بیشترین اثر ضد رشد را برتلخ مورد بررسی قرار گرفت. اسانس

 روی قارچ لیتر و برمیلی 30و در غلظت  اورئوسوس استافیلوکوکباکتری 

(. اثر ضد قارچی عصاره الکلی 26اشتند )لیتر دمیکرو 100آلبیکنس در غلظت کاندیدا 

در تحقیقی دیگر در  فومیگاتوس آسپرژیلوسنیز بر قارچ زیتون تلخ پوست ساقه 

لیتر تعیین شد. این میزان گرم بر میلیمیکرو 50-25آن  MICچین ثابت شد و 

کنندگی بیشتر عصاره دهنده اثر مهارنسبت به مطالعه ما کمتر بود و بنابراین نشان

 (.27باشد )برگ نسبت به میوه زیتون تلخ می

ها اثرات متفاوتی روی انواع میکروبهای مختلف گیاهان برهای قسمتعصاره

های هیدروکسیل در تواند به علت تفاوت تعداد و محل گروهدارند و این تفاوت می

ومت با افزایش مقا (.5های گیاهان، نوع و غلظت عصاره باشد )فنول موجود در عصاره

های ضد میکروبی افزایش یافته است که اثرات دارویی جستجو جهت یافتن دارو

  (.28های شیمیایی دارند )سمی کمتری نیز نسبت به دارو

روی رشد انواع عوامل قارچی در تحقیقات اثرات ضد قارچی گیاه زیتون بر

 مختلف نشان داده شده است که با نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر 

 محدوده مختلفی از اثرات زیتون تلخ های مختلف میوه مطابقت دارد. عصاره 

های مختلف نشان دادند. بنابراین بررسی و یافتن بهترین قارچی را در غلظت ضد

عصاره گیاهی در بهترین غلظت با بیشترین خواص ضد میکروبی و کمترین اثر 

امید است نتایج این مطالعه  جانبی در حیطه علم گیاهان دارویی مهم و ضروری است.

های گیاهی به خصوص کاربردی و مهم در پیشبرد و استفاده از داور به عنوان گامی

 باشد. زیتون تلخ

 

 تشکر و قدردانی

دانشگاه آزاد و بخش پژوهشی آزمایشگاه  محترم از کارشناسان وسیله بدین

 به عمل تشکر انجام این مطالعه یاری نمودند ما را در که اسالمی واحد بابل

همچنین از دانشجویان مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، مرکز تحقیقات  .آیدمی

عوامل اجتماعی موثر بر سالمت و گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی 

 گردد.کردستان که ما را در انجام این تحقیق یاری نمودند تقدیر می

 

 تعارض منافع
.نداشته است تعارض منافعی گونه هیچ نویسندگان برای مطالعه این

  

 عصاره نوع

 غلظت

p-value 80 میلی گرم در میلی لیتر 

(Mean±SE) 

 میلی گرم در میلی لیتر 90

(Mean±SE) 

 میلی گرم در میلی لیتر 100

(Mean±SE) 

 میلی گرم در میلی لیتر 110

(Mean±SE) 

 (19±1) (66/16±15/1) (33/16±52/1) (33/16±08/2) آبی

0001/0> 
 متانولی

(57/0±66/24) (57/0±33/26) (2±26) (3/2±33/29) 

 (40±1) (37±1) (34±64/2) (66/29±08/2) اتانولی

p-value 02/0 0001/0> 
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Abstract 

Background and Objective: Malassezia furfur is the causative 

agent of Tinea Versicolor. Due to create drug-resistant, now day the 

use of herbal medicines has been the subject of speculation. The aim 

of this study was to determination of alcoholic and aquatic extract 

antifungal effect of bitter olive fruit on the Malassezia furfur. 

Methods: Extraction was performed using simple distillation from 

bitter olive fruit. Wells diffusion method and tube for determination 

of extracts antifungal effect and minimum inhibitory concentrations 

(MIC) were applied, respectively. The data were analyzed with 

SPSS using two-way ANOVA test. P-value less than 0.05 was 

considered statistically significant. 

Findings: Highest mean diameter of growth inhibition zone was 

observed around of well containing 110 mg/ml of aqueous, ethanolic 

and methanolic extract that were 19±1, 29.33±2.3 and 40±1 mm, 

respectively. The excellent MIC was related with ethanolic extract 

of bitter olive fruit and equal to 390.625 mg/ml. The extract type 

and concentration had a significant impact on growth inhibitory 

zone around fungus and anti-growth effect was better at higher 

concentrations (p <0.05). 

Conclusion: The antifungal effect of bitter olive fruit in this 

research was proved. Due to human society abundant use of herbs, 

finding the best herbal extracts with anti-fungal effects and fewer 

side effects is necessary. 
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