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مقدمه
یـک عامـل مشـخص و    عنـوان بـه ها امروزه قارچ

در انســان و حیوانــات بشــمار ومیــرمــرگفزاینــده 
طلبفرصتعلل عنوانبه. اخیراً این عوامل روندمی

در مـوارد دچـار ضـعف    خصـوص بـه با سیر شدید، 
اي از ایـن  . نمونـه انـد شـده سیستم ایمنی شناخته 

قــارچ ماالســزیا طلــبفرصــتزاي عوامــل بیمــاري
. ایـن  )1(باشـد  مـی )furfurMalassezia(فورفور 

اسـت کـه تنهـا در    دوسـت چربـی قارچ یک مخمر 
زابیماريحضور برخی از فاکتورهاي مستعد کننده 

به علت ظاهر شـدن عـوارض نـامطلوب و    .شودمی
ها بـا  جانبی ترکیبات شیمیایی و عدم سازگاري آن

انسان و همچنین به دلیل ارزبـري و هزینـه بـاالي    
تهیه داروها و ناتوانی بسیاري از کشـورهاي جهـان   
سوم براي خرید چنین داروهایی، توجه خاصی بـه  

از خطـر بـی و مـؤثر سمت تهیه ترکیبـات دارویـی   
معطـوف شـده اسـت. اسـتفاده از گیاهـان      گیاهان

امـروزي  دارویی همراه با هم یا با داروهـاي مـدرن   
صـورت بـه کاهش عـوارض جـانبی دارو و   منظوربه

ترکیب براي اهداف درمـانی مـورد اسـتقبال قـرار     
تحقیقــات مختلــف اثــرات   .)2(گرفتــه اســت 

هـا ثابـت   گیاهان را بر روي انواع قارچیکروبیضدم
روي 2010و همکـارانش در سـال   Leeانـد: کرده

هـاي  ترکیب شیمیایی و فعالیت ضد قارچی روغـن 

.رانیابابل،بابل،واحدیاسالمآزاددانشگاه،یدامپزشکگروه،یدامپزشکيدکترايدانشجو: ینجفمسعود

.رانیابابل،بابل،واحدیاسالمآزاددانشگاه،یشناسکروبیمگروهار،یاستاد: يزیعزغالمپوریسیع

.رانیابابل،بابل،واحدیاسالمآزاددانشگاه،یشناسکروبیمگروهار،یاستاد: یکروئیهاشممسعود

.رانیاسنندج،کردستان،یپزشکعلومدانشگاه،ییدانشجوقاتیتحقتهیکم،یپزشکیشناسکروبیمارشدیکارشناسيدانشجو: یخانایدلن
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فورفورایماالسزبریدشتيدرمنهیدروالکلیهيهاعصارهرشدضداثریبررس
ینیبالنمونهازشدهجدا

چکیده
. باشـد یمـ یکروبیمضدتیخاصيدارایدشتدرمنهاهیگدرموجودباتیترک. استکالریورسسیازیریتیپيماریبعاملفورفورایماالسزقارچ:هدفوزمینه
.  استیشگاهیآزماطیشرادرفورفورایماالسزقارچبریدشتدرمنهاهیگیالکلویآبيهاعصارهیقارچضداثریبررسقیتحقنیاازهدف

سـپس وهیـ تهیالکلـ ویآبـ يهـا عصـاره ونیپرکوالسـ روشبـه یدشـت درمنـه اهیـ گاز. بـود یشـگاه یآزما-یتجربقیتحقکیمطالعهنیا: روش کار
ـ یمبـر گـرم یلیم70و60،50،40يهاغلظت Minimum)یکننـدگ ممانعـت غلظـت حـداقل نیـی تعسـک، یدازانتشـار روش. شـد سـاخته آنازتـر یلیل

Inhibitory Concentration-MIC (یقـارچ یکشـندگ غلظـت حداقلو)Minimum Fungicidal  Concentrations-MFC ( جهـت
ـ وارزیآنـال آزمـون و21SPSSافـزار نـرم . گرفتقراریبررسموردشگاهیآزمادرفورفورایماالسزبرهاعصارهنیایقارچضداثراتیابیارز طرفـه دوانسی

).p>05/0(رفتبکاراطالعاتلیتحلوهیتجزجهت
بـر گـرم یلیم70غلظتدرکهبودمتریلیم66/13و18،33/17بیترتبهیآبویمتانول،یاتانولعصارهيریبکارگاثردررشدعدمهالهنیشتریب: هایافته

بـه یآبـ عصـاره MFCوMIC. داشتيشتریبتیحساسیدشتدرمنهیاتانولعصارهبهفورفورایماالسزقارچج،ینتانیااساسبر. شدمشاهدهتریلیلیم
عصـاره، غلظـت زانیـ مرفـتن باالبانیهمچن. بودبهترهاعصارهریساMFCوMICباسهیمقادرتریلیلیمبرگرمیلیم5×103و25×103بابیترت
).p>05/0(شدشتریبزینیقارچضداثرزانیم

. افـت یشیافزازینقارچاطرافرشدعدمهالهقطرعصاره،غلظتشیافزاباوداشتندرشدعدمهالهقطربریمتفاوتریتاثمختلفيهاعصاره: گیرينتیجه
.  نموداستفادهقارچنیاازآمدهبوجودیپوستيهايماریبدرمانجهتیبیترکعنوانبهندهیآدراهیگنیاازاستدیامیتندرونطیمحدرشتریبقاتیتحقبا

ینیبالنمونهفورفور،ایماالسز،یدشتدرمنه،یدروالکلیهيهاعصاره: هاکلیدواژه

11/11/89تاریخ پذیرش: 25/5/88تاریخ دریافت: 

9/11/96تاریخ پذیرش: 22/8/96تاریخ دریافت: 
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گیاهی بر ماالسزیا فورفور مطالعه کردنـد.  در ایـن   
مورد بررسی قرار گرفتند. از این گیاه108تحقیق 
ــین،  ــاهی 17ب ــه ش ــاه از جمل Lepidium)گی

sativum L.)) زیــره ســیاه ،Carum carvi L ،(
ــنیز ــارنج (.Coriandrum sativum L)گش و ن

)Citrus auranifolia اثــر ضــد ماالســزیا فورفــور (
اثر مهاري همانند داشتند. در این بین نارنج  داراي

ــود   ــر روي ماالســزیا فورفــور ب ــازول ب . )3(ایتراکون
Lopes-Lutz خاصـیت  2008و همکاران در سال

ضدمیکروبی اسـانس هفـت گونـه از گیـاه درمنـه      
)Artemisia  آلبیکـانس ( ) را بر کاندیـدا(Candida

albicansــوس ــانس ، کریپتوکوکـــــ نئوفورمـــــ
)(Cryptococcus  neoformans ــپرژیلوس و آس

مــورد بررســی قــرار Aspergillus niger)نــایجر (
کوچـک  دادند. در این تحقیـق کاندیـدا آلبیکـانس   

ترین هاله عدم رشد و کمترین میزان حساسیت را 
ــا داشــت   ــن اســانس ه ــه ای ــه اي .)4(ب در مطالع

2015و همکاران در سـال  Gholampourرنیز دیگ
اثر بازدارندگی از رشد عصـاره هـاي آبـی و الکلـی     

نشـان  خربزه وحشی را بر رشد کاندیـدا آلبیکـانس  
بنابر مطالـب گفتـه شـده و باتوجـه بـه      .)5(دادند 

اثرات دارویی این گیاه و همچنین نیـاز جامعـه ي   
امروزي به داروهاي جدید، هـدف در ایـن تحقیـق    

اره هاي آبی و الکلـی  بررسی اثرات ضد قارچی عص
در )Artemisia deserti(گیـاه درمنـه ي دشـتی    

-in)محــیط آزمایشــگاهی  vitro) بــر روي قــارچ
ماالسزیا فورفور می باشد.

روش کار
تحقیـق  ایـن : سـازي گیـاه  گیـري و آمـاده  نمونه
آزمایشگاهی در آزمایشگاه قـارچ شناسـی   -تجربی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل انجام و گیاه درمنه 
دشتی  از شهرستان اراك واقع در اسـتان مرکـزي   

هاي جمع آوري شد. نمونه1393در اردیبهشت ماه 
جمع آوري شده به طور کامل چند بار با آب تمیـز  

آب، توســط شستشــو داده و بعــد از حــذف کامــل 
جریان هواي گرم به طور کامل در دمـاي اتـاق بـه    
مدت یک ماه خشک شدند. سپس نمونه ها توسط 

آسیاب برقی پودر شدند. 
ي ماالسـزیا  نمونه: سازي قارچگیري و آمادهنمونه

فورفور بالینی گرفته شده از بیمار (نمونه استاندارد 
بود) براي این مطالعـه توسـط   ATCCنبود و فاقد

دانشگاه علوم پزشکی مازنـدران ارائـه شـد. کشـت     
خطی در محـیط سـابورو دکسـتروز    صورتبهقارچ 
(Sabouraud Dextrose Agar (SDA))آگــار

ــل و   ــاي کلرامفنیکـ ــک هـ ــی بیوتیـ ــامل آنتـ شـ
از رشد براي جلوگیري)مرك، آلمان(جنتامایسین 

درجه 35ساعت در 48باکتري ها انجام و به مدت 
ســپس کلــونی هــا بــه .وبــه شــدســانتی گــراد انک

ي گونـه .ي بلودومتیلن رنگ آمیـزي شـدند  وسیله
ماالسزیا فورفور بر اساس مورفولوژي کلنـی، شـکل   

عدم رشد بـر روي محـیط سـابورو    میکروسکوپی و
پـس از  .دکستروز بدون چربـی شناسـایی گردیـد   

ــارچ شناســی   ــور در گــروه ق تاییــد ماالســزیا فورف
ابـل، مطالعـه بـر روي    دانشگاه آزاد اسالمی واحد ب

.)5(ها انجام شد آن
ــالص     ــی خ ــتریل، از کلن ــامالً اس ــرایط ک در ش
ــیم مــک فارلنــد   ــارچی معــادل ن سوسپانســیون ق

باکتري در سرم فیزیولوژي استریل تهیه 5/1×108
و به وسیله دسـتگاه اسـپکتوفتومتر سوسپانسـیون    

گیري شـد. نانومتر اندازه520مربوطه با طول موج 
و بـه  جهت انجام آزمایش نیم مـک فارلنـد رقیـق    

رسید.5/1×106اندازه 
گیـري  جهـت عصـاره  : گیري آبی و الکلـی عصاره

-80میلی لیتر آب مقطر بـا دمـاي   100آبی ابتدا 
گرم از پـودر خشـک   30درجه سانتی گراد به 70

ساعت در 24و مخلوط حاصل به مدت گیاه اضافه
درجه سانتی گراد منتقل 45-50بن ماري با دماي

ساعت مخلـوط حاصـل بـا    24پس از گذشت .شد
صاف شد. سپس مخلوط صـاف  NO.1کاغذ صافی 

شده به زیر هود منتقل و آب آن کامالً خشک شـد  
.)7و 6(

همچنین جهـت عصـاره گیـري الکلـی ابتـدا دو      
گــرم از پــودر خشــک گیــاه بــه طــور 300ســري 

درصـد  96میلـی لیتـر متـانول    1200جداگانه در 
میلی لیتر 1200براي تهیه ي عصاره ي متانولی و 

درصد براي تهیه ي عصاره ي اتانولی به 96اتانول 
ساعت کامالً هم زده شد. مخلـوط هـا بـه    2مدت 
درجـه)  25در دماي آزمایشـگاه ( ساعت24مدت 

قرار داده شدند. روز بعـد حـالل حـاوي عصـاره بـا      
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استفاده از کاغذ صافی از مخلوط جدا و مجدداً بـه  
شد و روز انجام 5شد. این عمل تا آن حالل اضافه 

ها باهم مخلـوط شـده و پـس از صـاف     تمام حالل
شدن به دستگاه تقطیر در خـال منتقـل شـدند تـا     

د. پس از اینکه عصاره غلـیظ شـد، زیـر    تقطیر شون
هود قرار داده شد تا کامالً خشک شـود. عصـاره ي   
خشک تا زمان انجام آزمایش در یخچال نگه داري 

.)7و 6(شد 
جهـت تعیـین اثـر ضـد     :روش انتشار از دیسـک 

قــارچی عصــاره آبــی و الکلــی بــه روش انتشــار در 
دیسک، از هر عصاره به طور جداگانه غلظـت هـاي   

ــر میلــی لیتــر از  70و 60، 50، 40 میلــی گــرم ب
هاي اسـتریل اسـتاندارد   غلظت تهیه و روي دیسک
وسیله سمپلر وارد شـد.  خالی (پاتن طب، ایران) به 
گـراد  درجـه سـانتی  45سپس دیسک هـا در فـور   

گذاشته شدند تا خشک شوند. در مرحله بعـد یـک   
الیه نازك از روغن زیتون به وسیله سوآب اسـتریل  

دکسـتروز آگـار اضـافه و    به محیط کشـت سـابورو  
سـفره اي  صورتبهسوسپانسیون قارچی تهیه شده 

هــا بــه روي آن کشــت داده شــد. ســپس دیســک 
وسیله پنس استریل روي آن قرار داده شـد. پلیـت   

درجه سانتی گراد انکوبه 32ساعت در 48ها براي 
شــدند. کنتــرل مثبــت دیســک حــاوي داروي     

میکـرو لیتـر و   25درصد به مقدار 1کلوتریمازول 
میکرولیتر از 15کنترل منفی دیسک حاوي مقدار 

Dimethyl sulfoxideدي متیــل سولفوکســاید 

O))(DMS    بود که به وسـیله ي سـمپلر بـر روي (
).8و6دیسک ها ریخته شد ( 

Minimum)تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی 

Inhibitory Concentration (MIC)) : ــت جهـ
لولـه در نظـر گرفتـه شـد و بـه      MIC،11تعیین 

میلی لیتر از سـابورو دکسـتروز   1آن ها هرکدام از
)Sabouraudبراث حاوي مقـداري روغـن زیتـون    

)Dextrose Broth (SDA  (مرك، آلمان) اضـافه و
میلـی لیتـر از   1سریال رقـت  1/0همچنین طبق 

1عصاره نیز به آن ها اضافه شـد. در مرحلـه بعـد    
میلی لیتر از سوسپانسیون قارچی به لوله ها اضافه 

24درجه سانتی گـراد بـه مـدت    35و لوله ها در 
کنترل عنوانبه10ساعت انکوبه شدند. لوله شماره 

1میلی لیتر سـابورو دکسـتروز بـراث  +    1مثبت (
ــه     ــارچی) و لول ــیون ق ــر سوسپانس ــی لیت 11میل

میلــی لیتــر ســابورو 1کنتــرل منفــی (عنــوانبــه
دکستروز براث) در نظر گرفته شد. 

((MFC)تعیین حداقل غلظت کشـندگی قـارچ   

ConcentrationsMinimum Fungicidal( :  بعـد
ــین    ــت تعی ــیون جه ــدار MFCاز انکوباس 10مق

و سـایر لولـه هـاي فاقـد     MICمیکرولیتر از لولـه  
آگارکدورت برداشته و در محیط سابورو دکستروز

کشــت داده شــد و بعــد از گذشــت زمــان الزم در 
Colony Forming)کلنیتشکیلواحدانکوباتور، 

Unit-CFU)    تعیین شد. به این ترتیـب کلنـی هـا
ضرب شد(1/10)شمرده و در عکس ضریب رقت 
دست آمد. کمترین و تعداد قارچ ها در پلیت ها به

عنـوان بـه غلظتی که در آن رشدي مشـاهده نشـد   
MFC.در نظر گرفته شد

و 21SPSSافـزار  از نـرم : تجزیه و تحلیل آمـاري 
آزمون آنالیز واریانس دو طرفـه بـراي بررسـی اثـر     
میزان غلظت و انواع عصاره بر قطر هاله عدم رشـد  

).p>05/0قارچ استفاده شد (

هایافته
با احتساب میـانگین  : انتشار از دیسکنتایج روش

سه بار تکرار براي هر آزمایش نتایج آزمون قطر هالـه  
ممانعت از رشد قارچ ماالسزیا فورفور به روش انتشـار  
در دیسک مشخص شد. عصاره اتانولی، متانولی و آبی 

33/17، 18به ترتیب با میانگین قطر هاله عدم رشـد  

هاي درمنه دشتی به روش انتشار از دیسکهاي معین از عصارهمیانگین  قطر هاله ممانعت از رشد (میلی متر) ماالسزیا فورفور ایجاد شده توسط غلظت-1جدول
غلظت

میلی گرم بر میلی لیتر70میلی گرم بر میلی لیتر60میلی گرم بر میلی لیتر50میلی لیترمیلی گرم بر40نوع عصاره
1133/1166/1166/13آبی

1366/1433/1633/17متانولی
33/1366/141718اتانولی
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لی گرم بر میلـی  می70متر در غلظت میلی66/13و 
بیشترین اثر بازدارنگی را بر رشد قـارچ ماالسـزیا   لیتر

).1و نمودار 1فورفور داشتند (جدول 
MFC :MICو MICنتــایج حاصــل از تعیــین 

میلی گرم بر میلی لیتر 25×103عصاره آبی برابر با 
بود که در مقایسه با سـایر عصـاره هـا کمتـر و در     

ــود. همچنــین   ــی MFCنتیجــه بهتــر ب عصــاره آب
میلی گرم بر میلی لیتر تعیین شـد کـه در   5×103

عصاره اتانولی و متانولی کمتـر و  MFCمقایسه با 
).2موثرتر بود  (جدول 

ــر : حاصــل از تجزیــه و تحلیــل آمــارينتــایج  اث
هاي غلظت و عصاره بر قطر هالـه عـدم رشـد    عامل

قارچ ماالسـزیا فورفـور بـا اسـتفاده از روش آنـالیز      
واریانس دو طرفه نشان داد که غلظت هاي مختلف 
عصاره بـر روي هالـه عـدم رشـد در روش دیسـک      
تاثیر معنی داري دارد و با باال رفتن میزان غلظـت  

). مقایسـه  >05/0pقارچی نیز بیشتر شـد ( اثر ضد 
بین غلظت هاي مختلف عصاره نیز نشـان داد کـه   
این غلظت ها روي هاله عدم رشد در روش دیسک 

تاثیر معنی 50با 40به غیر از مقایسه بین غلظت 
).>05/0pداري دارد (

گیريبحث و نتیجه
در این مطالعه اثر ضد رشد عصـاره گیـاه درمنـه    

ماالسزیا فور فور مورد بررسـی قـرار   دشتی بر قارج 
غالمپور عزیـزي و همکـاران در   در مطالعهگرفت.
تـاثیر اثـر ضـد قـارچی عصـاره بـرگ       2015سال 

ــرایط     ــور در ش ــزیا فورف ــر ماالس ــردو ب ــت گ درخ
آزمایشگاهی تعیین شد. در این تحقیق عصاره آبی 
و الکلــی بــرگ درخــت گــردو را در غلظــت هــاي  
متفاوت به روش دیسک و چاهک آزمایش کردنـد.  

بـراي عصـاره   بیشترین قطر هاله ممانعـت از رشـد   
میلی گرم به 110در غلظتآبی، اتانولی و متانولی

MICمیلـی متـر بـود.    33/46و66/28، 30ترتیب

میلی 25×103عصاره آبی بر ماالسزیافورفور برابر با 
میلی گرم بـر  5×104آنMFCگرم بر میلی لیتر و 

عصاره اتانولی MFCو MICمیلی لیتر تعیین شد. 
125×102و 6250تیببرگ درخت گردو نیز به تر

و MICمیلی گرم بر میلی لیتـر بودنـد. همچنـین    
MFC  و 25×103عصاره متانولی به ترتیب برابر بـا

.)9(میلی گرم بر میلی لیتر تعیین شـدند  5×104
در مطالعه حاضر بیشـترین قطـر هالـه ممانعـت از     

بـه ترتیـب   عصاره اتانولی، متانولی و آبـی  رشد براي 

میانگین  قطر هاله ممانعت از رشد (میلی متر) ماالسزیا فورفور ایجاد شده (محور عمـودي)  -1نمودار 
درمنه دشتی (محور افقی) به روش انتشار از دیسکتوسط غلظت هاي معین از عصاره هاي 

)میلی گرم بر میلی لیتر  لیتر(عصاره آبی، اتانولی و متانولی گیاه درمنه دشتی روي رشد ماالسزیا فور فورMFCوMIC-2جدول 
MICMFCعصاره

5×25104×103آبی
25×125103×102اتانولی
25×125103×102متانولی
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میلی متر بود کـه در غلظـت   66/13و 33/17، 18
MICتعیـین شـد.   میلی گـرم بـر میلـی لیتـر    70

و متانولی نیز 125×102، اتانولی25×103عصاره آبی
بر میلـی لیتـر ارزیـابی شـد.     میلی گرم 125×102

، 5×104عصــــــاره آبــــــیMFCهمچنــــــین 
بـر  میلـی گـرم   25×103و متـانولی 25×103اتانولی

شدند که تقریبا مشابه با مطالعه میلی لیتر تعیین 
غالمپور عزیزي بود. 

اثـر ضـد   2011مطهري نیا و همکاران در سـال  
ــی و     ــاه ختم ــان، گی ــیرین بی ــاره ش ــارچی عص ق
کتوکونازول را بر ماالسزیا فورفـور بررسـی کردنـد.    

MIC وMFC   براي هر یک از ترکیب هـاي مـورد
استفاده براساس رویت چشـمی و شـمارش تعـداد    
کلنــی هــاي قــارچی در مقایســه بــا گــروه شــاهد  

از رشد عصـارها ي گـل   MICمحاسبه شد. میزان 
ختمی، ریشه ي ختمی، ریشـه ي شـیرین بیـان و    

500، 300، 25/18داروي کتوکونازول به ترتیـب:  
تــر تعیــین شــد. میکــرو گــرم بــر میلــی لی65/2و 

عصـــاره ي گـــل ختمـــی و داروي MFCمیـــزان
میکرو گرم بـر  <32و <50کتوکونازول به ترتیب:

میلی لیتر تعیین شدند. در این مطالعه عصاره گـل  
ختمی در مقایسه با عصاره ریشـه ختمـی و ریشـه    
شیرین بیان اثر ضد قارچی بیشتري دارد. همچنین 

داراي کتوکونازول در مقایسـه بـا ایـن عصـاره هـا     
بیشترین تاثیر ضد قارچی بر ماالسزیا فورفـور بـود   

ــال  .)10( ــاران در س ــدیمی و همک ــاثیر 2011ن ت
عصاره ي آبی و اتانولی گیاه کلپوره را بـر دو گونـه   
ماالسزیا بررسی کردند. در ایـن تحقیـق از عصـاره    

میلـی  8و 4، 2، 1هاي آبی و اتانولی غلظت هاي 
MICورپلیت و گرم بر میلی لیتر تهیه شد. روش پ

نشان داد که دادند هیچ یک از غلظت هاي عصـاره  
هاي اتانولی و آبی کلپـوره تـاثیر مهـاري بـر رشـد      

). 11ماالسزیا فورفور و ماالسزیا گلوبوزا نداشتند (
مـوثره  موادوشیمیاییترکیباتمطالعات متعدد

عصـاره گیـاه درمنـه را مشـخص کـرده اسـت. از     
منـوترپن، چهـار  ایـن گیــاه، ازشـده اسـتخراج 

سالسـولن  بیزابولن و کتـون سزکوییترپن، مشتقات
به دست آمده است. همچنـین اسـانس ایـن گیـاه     
شامل میزان زیادي از آرتمیزیـاکتون مـی باشـد و    

خود را با اثر بـر دیـواره سـلولی    ضدمیکروبیاثرات 

). 12-14نشان می دهد (
واسـت کیفـی روشیکانتشار از دیسکروش
میکـروب هـا   حساسیتیامقاومتشناساییجهت

اما یک شودمیاستفاده ضدمیکروبینسبت به مواد 
روش کیفی بوده و از دقت زیادي برخودار نیسـت.  
همچنین ممکن است بعضی از ترکیبات گیاهی در 
حالل حل نشده باشند و اثرات خود را بخوبی ظاهر 
نساخته باشند که از محدودیت هاي مطالعه حاضر 

). 16و15رود (به شمار می 
بنابراین با توجـه بـه ایـن نتـایج در آینـده مـی       
بایست تحقیقات بیشتري را بر این گیاه در شرایط 

in) و درون آزمایشــگاهی (in vitroدرون تنــی (

vivo و خطربیضدمیکروبی) انجام داد و ترکیبات
آن را مشخص و استخراج نمـود. یافتـه هـاي    مؤثر

فتـه هـاي مطالعـات    مطالعه حاضر را بـه همـراه یا  
تکمیلی را جهت تولید داروهاي حاصل از این گیاه 
جهت درمان بیماري هاي ناشی از ماالسزیا صورت 
جدا و یا همـراه بـا داروهـاي شـیمیایی مـی تـوان       

استفاده نمود.
به طور کلی نتایج مطالعه حاضر اثر ضـد قـارچی   
گیاه درمنـه دشـتی را روي ماالسـزیافورفور ثابـت     

لظت هاي استفاده شده از عصاره هـاي  کرد. تمام غ
ــر رشــد   ــاثیر مهــاري ب ــانولی و متــانولی ت آبــی، ات
ماالسزیافورفور داشتند، بنابراین عصاره هاي مذکور 
حاوي ترکیبات ضد قارچی می باشند. همچنین در 
مطالعه حاضر اثرات ضد قارچی  عصاره هاي الکلی 

ر (اتانولی و متانولی) در مقایسه با عصاره آبی بیشـت 
بود و می تواند نشان دهنده این موضوع باشـد کـه   

در گیاه درمنه دشتی در الکل قدرت حل مؤثرمواد 
شوندگی و تاثیر گذاري بیشتري دارند. 

تقدیر و تشکر
ـــا در   ــدین وســیله از تمــامی کســانی کـــه م ب

خصـوص بهاجـراي این پژوهش یاري رسانده انـد، 
ــگاه آزاد     ــگاه دانش ــان در آزمایش ــل و کارکن عوام
اسالمی واحد بابل و کمیتـه تحقیقـات دانشـجویی    

تقــدیر و تشــکر   دانشگاه علوم پزشکی کردسـتان  
.آیدبـه عمل می
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Abstract
Background: Fungi Malasezia furfur (M. furfur) is the causative agent of pityriasis
versicolor disease. The compounds in the Artemisia deserti (A. deserti) have antimicrobial
properties. The purpose of this research is investigation of the antifungal effect of aqueous
and alcoholic extracts of plant A. deserti on the M. furfur in the laboratory conditions.
Methods: From the A. deserti plant by the method of percolation, the aqueous and alcoholic
extracts were prepared and then concentration of 40, 50, 60 and 70 mg/ml was made. In order
to evaluate the antifungal effects of these extracts on M. furfur in laboratory Disc diffusion
method, Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Fungicidal Concentrations
(MFC) was investigated. SPSS21 software and the two-way ANOVA were used to analyze
the data (p<0.05).
Results: Maximum diameter of inhibition growth by application of ethanolic, methanolic and
aqueous extracts was 18, 17.33 and 13.66 millimeter, respectively that were seen in the
concentration of 70 mg/ml. M. furfur fungus was more susceptible to ethanolic extract of A.
deserti. The MIC and MFC of the aqueous extracts with 25×103 and 5×103, respectively,
was better in comparison to MIC and MFC of other extracts. Also, with an increase in the
concentration of the extracts, the antifungal effect was also increased (p<0.05).
Conclusion: Different extractions had different effect on the diameter of growth inhibition
and by increasing the concentration of extracts, the diameter of growth inhibition increased
too. With more research in the in-vivo, it is hoped that this plant will be used in the future as a
combination to treat skin diseases caused by this fungus.

Keywords: Hydroalcoholic extracts, Artemisia deserti, Malasezia furfur, Clinical specimen
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